
ÁREAS, OBXECTIVOS, CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CICLO ED. INFANTIL 

CURSO 2020/2021 

 

CONTIDOS DOS PROXECTOS 

FEITOS E CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES, VALORES E NORMAS 

Estudio de calquera tema 

reclacionado coa realidade 

Realización de prácticas da 

descripción, análise e a observación, 

como procedementos básicos de 

traballo na aula. 

 

Utilización e manipulación de obxectos 

de xeito convencional e orixinal. 

 

Toma de conciencia das diferentes formas 

de aprender a realidade. 

 

Pracer polo uso dos obxectos de forma 

convencional. 

 

Valoración da importancia do traballo en 

equipo. 

 



Realización de clasificacións e 

ordenacións con diversos criterios. 

Gusto e curiosidade pola exploración de 

obxectos. 

 

Interese por aceptar pequenas 

responsabilidades e asumilas. 

 

Defensa dos propios dereitos e opinións e 

respecto dos demáis. 

 

Conciencia do que se fai e para que se fai. 

 

 

 

 1.- ÁREAS   

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

A.- OBXECTIVOS 



- Formarse unha autoimaxe axustada e positiva, identificando gradualmente as propias características, posibilidades e 

limitacións a través da interacción coas outras persoas, desenvolvendo sentimentos de autoestima e acadando maior autonomía 

persoal. 

- Coñecer e representar o propio corpo, identificando as súas partes e algunhas das súas funcións, descubrindo as 

posibilidades de acción e de expresión, e coordinando e controlando cada vez con maior precisión xestos e movementos. 

- Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades e preferencias, e ser capaces de expresalos e comunicalos, así 

como identificar e respectar tamén os das outras persoas. 

- Tomar a iniciativa, planificar e secuenciar a propia acción para realizar tarefas sinxelas ou resolver problemas da vida cotiá, 

aceptando as pequenas frustracións e manifestando unha actitude tendente a superar as dificultades que se presentan, reforzando 

o sentimento de autoconfianza e sendo quen de solicitar axuda. 

- Adecuar o propio comportamento ás necesidades e requirimentos das outras persoas, desenvolvendo actitudes e hábitos de 

respecto, axuda e colaboración e mais evitando a adopción de comportamentos de submisión ou dominio. 

- Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa seguridade, a hixiene, a alimentación e o fortalecemento da 

saúde, apreciando e gozando das situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional. 

- Progresar na adquisición de hábitos de orde, constancia e planificación no desenvolvemento das tarefas. 

- Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais: idade, sexo, etnia, cultura, personalidade, 

características físicas... 



- Descubrir, coñecer e vivir o xogo como medio que favorece a aceptación propia, o desenvolvemento humano, a manifestación 

de emocións, o respecto ás demais persoas, a aceptación de regras, a seguridade persoal e a aceptación da identidade sexual e 

cultural. 

BLOQUES TEMÁTICOS B.- CONTIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploración do propio corpo, recoñecendo progresivamente as súas características e posibilidades para 

chegar á toma de conciencia do propio esquema corporal. 

Identificación, manifestación, regulación e control das necesidades básicas do corpo. 

Adquisición de confianza nas capacidades propias. 

Control progresivo dos propios sentimentos e emocións. 

Potenciación da construción do esquema corporal a partir das sensacións e das percepcións do propio 

corpo, en relación e interacción cos datos que a nena ou o neno recibe das outras persoas, do medio e 

dos obxectos. Vivencia do corpo como un todo para pasar progresivamente a sentir as partes que o 

integran. 



 

 

 

 

O corpo e a propia 

imaxe 

Recoñecemento das percepcións sensoriais propioceptivas -que proveñen dos propios músculos e 

articulacións- e as percepcións extereoceptivas -relacionadas cos campos visuais, auditivos, olfactivos, 

táctiles, gustativos... 

Aceptación da propia imaxe corporal e gozo xogando co seu corpo, desenvolvendo accións e iniciativas 

individuais e grupais, empregando as posibilidades expresivas do propio corpo -a través de xestos, 

movementos, xogos, danzas... 

Identificación, verbalización e expresión de sentimentos, emocións, vivencias, preferencias e intereses 

propios e das demais persoas 

Aceptación e valoración axustada e positiva da súa persoa, confiando nas súas posibilidades e 

recoñecendo as limitacións propias. 

Recoñecemento dos sentidos como medio de expresión, percepción e comprensión do mundo que o 

rodea, e como medio favorecedor do desenvolvemento cognitivo. 

Observación dos cambios físicos nas persoas ao longo do tempo. Identificación das diferentes etapas da 

vida valorándoas positivamente. 



Valoración positiva e respecto polas diferenzas, aceptación da identidade e características das demais 

persoas, evitando actitudes discriminatorias. 

Recoñecemento e vivencia das referencias espazo-temporais en relación co propio corpo, cos obxectos, 

co contorno e coas demais persoas. 

Desenvolvemento da identidade sexual e aceptación do corpo sexuado feminino e masculino. 

Mantemento dunha actitude crítica ante os estereotipos ofertados a través da publicidade e outros 

medios de comunicación social 

 

 

 

 

 

 

Participación nos xogos e na actividade motriz, identificando as súas capacidades e confiando nas 

propias posibilidades de acción, amosando actitudes de iniciativa e constancia. 

Gozo co xogo como medio para coñecer a realidade, mantendo unha actitude de axuda e cooperación 

con iguais e con persoas adultas. Aceptación do xogo como medio de desfrute e de relación cos demais. 

Adaptación do ton e da postura ás características do obxecto, da outra persoa, da súa acción e da 

situación. 

Satisfacción polo crecente dominio persoal. 



 

 

 

 

 

Xogo e movemento 

Aceptación de compromisos, establecendo acordos en consideración á súa persoa, ás outras e ao seu 

medio, fortalecendo vínculos afectivos -amizade, cooperación, axuda, solidariedade...-. Comprensión, 

aceptación e valoración de regras para xogar. 

Potenciación do xogo como elemento común a todas as culturas, partindo do coñecemento e valoración 

dos xogos propios da comunidade e abríndose ao coñecemento e gozo dos das outras. 

Coordinación progresiva das súas habilidades psicomotrices finas e grosas. 

Adquisición dun maior dominio das súas capacidades corporais: desenvolvemento das habilidades 

motoras, do control de ton, do equilibrio e da respiración. 

Adquisición de nocións básicas de orientación e coordinación de movementos. 

Potenciación das súas capacidades motoras, de coordinación e de orientación no espazo. 

Exploración das posibilidades perceptivas, motrices e expresivas propias e das demais persoas, 

amosando iniciativa para aprender habilidades novas. 



 

 

 

 

A actividade cotiá 

Regulación do propio comportamento, satisfacción pola realización de tarefas e conciencia da propia 

competencia. 

Interese por participar en actividades da vida cotiá, con iniciativa e progresiva autonomía na súa 

realización, regulando o propio comportamento, para camiñar cara á resolución pacifica de conflitos. 

Habilidades para a interacción e colaboración, así como unha actitude positiva para establecer relacións 

de afecto coas persoas adultas e iguais, aceptando a diversidade. 

Hábitos elementais de organización, constancia, atención, iniciativa e esforzo. 

Planificación secuenciada da acción para resolver tarefas. 

Valoración e gusto polo traballo propio ben feito e polo das demais persoas, buscando os recursos 

axeitados que lle permitan concluír os proxectos que inicia, sendo quen de solicitar e prestar axuda. 

Xestión do seu comportamento en función das necesidades das outras persoas e das normas de 

funcionamento do grupo, dereitos, responsabilidades e comportamentos sociais, camiñando 

progresivamente cara á autorregulación das súas accións. 



Recoñecemento progresivo da súa identidade persoal: capacidades, actitudes e coñecementos, 

aplicándoos nas súas actividades diarias. 

 

 

 

 

 

O coidado persoal e a 

saúde 

Recoñecemento das necesidades básicas do corpo -hixiene, alimentación, descanso...-. 

Iniciación na práctica de accións e recoñecemento de situacións que favorezan a interacción e 

adquisición de hábitos saudables como a hixiene corporal e ambiental, a adecuada alimentación, o 

consumo responsable e o descanso. 

Aceptación das normas de comportamento establecidas durante as comidas, os desprazamentos, o 

descanso e a hixiene. 

Petición e aceptación de axuda nas situacións que así o requiran. 

Valoración da axuda doutras persoas. 

Identificación e valoración de hábitos favorecedores ou non dunha boa saúde. 

Valoración da necesidade de desenvolverse en espazos saudables identificando as condicións que os 

caracterizan. Colaboración no mantemento de ambientes limpios e ordenados. 



Gusto por un aspecto persoal coidado manifestando as súas preferencias estéticas -vestimenta, 

peiteados, adobíos, coloridos... 

Emprego responsable e axeitado de instrumentos, ferramentas e instalacións para previr accidentes e 

evitar situacións de risco 

Fomento de hábitos de prevención de enfermidades e de accidentes domésticos, respondendo con 

actitude de tranquilidade e colaboración. 

C.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Recoñecer, identificar e representar o corpo na súa globalidade e as súas diferentes partes. 

- Coordinar e controlar o seu corpo, as súas posibilidades motrices e adaptalo ás características dos obxectos, á acción e á vida 

cotiá. 

- Recoñecer os sentidos e identificar percepcións e sensacións. 

- Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade, manifestando confianza nas súas posibilidades e recoñecendo as 

súas limitacións.  

- Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando positivamente a diversidade. 

- Identificar e manifestar os propios sentimentos, vivencias, emocións e comprender os das demais persoas. 

- Participar en xogos, mostrando destrezas motoras e habilidades manipulativas cada vez máis axustadas. 



- Participar en xogos e actividades colectivas aceptando as normas que os rexen. 

- Resolver con iniciativa e autonomía as actividades da vida cotiá, colaborar en tarefas e aceptar as normas. 

- Manifestar hábitos de saúde, alimentación saudable, hixiene corporal e benestar utilizando adecuadamente espazos e materiais. 

- Identificar situacións de risco e actuar coherentemente ante elas. 

COÑECEMENTO DO CONTORNO 

A.- OBXECTIVOS 

- Observar e explorar de forma activa o seu contorno, xerando interpretacións sobre algunhas situacións e feitos significativos, 

e mais mostrando interese polo seu coñecemento.  

- Observar os cambios e modificacións a que están sometidos os elementos do contorno e relacionalos cos factores que os 

producen, desenvolvendo actitudes de coidado, respecto e corresponsabilidade na súa conservación. 

- Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas e explicacións, para anticipar probables efectos que poderían 

producirse como consecuencia de situacións da vida diaria e dalgúns experimentos realizados. 

- Relacionarse coas demais persoas, de forma cada vez máis equilibrada e satisfactoria, interiorizando progresivamente as 

pautas de comportamento social e axustando a súa conduta a elas. 

- Coñecer distintos grupos sociais próximos á súa experiencia, algunhas das súas características, producións culturais, valores 

e formas de vida. 



- Establecer relacións de confianza, afecto, colaboración, comprensión e pertenza baseadas no respecto ás persoas, ás 

normas e valores da sociedade a que pertencen. 

- Apreciar e facer seus algúns elementos significativos propios da tradición e da cultura galega -expresións artísticas, costumes, 

festas populares, folclore, gastronomía, etc.-. 

- Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos e coleccións, identificando os seus atributos e 

calidades e mais establecendo relacións de agrupamentos, clasificación, orde e cuantificación. 

 

- Empregar o coñecemento matemático para interpretar a vida en clave de lóxica, comprendendo situacións e resolvendo 

problemas: establecendo relacións, explorando, ordenando, comparando, cuantificando, medindo, pesando, etc. 

BLOQUES 

TEMÁTICOS 

B.- CONTIDOS 

 

 

 

Interese pola exploración dos obxectos e materiais presentes no medio recoñecendo as súas funcións e usos 

cotiáns e mais mantendo unha actitude de respecto e coidado cara a obxectos propios e alleos. 

Recoñecemento dalgúns atributos e propiedades de obxectos e de materiais, examinando con atención as súas 

características e a súa aplicación na vida diaria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Medio físico: 

elementos, 

Interese pola clasificación de obxectos e de materiais e aproximación á cuantificación de coleccións. 

Identificación de formas planas e tridimensionais en elementos do contorno 

Recoñecemento do uso do número na vida diaria e inicio no rexistro de cantidades. Emprego dos números para 

identificar, contar, clasificar, numerar, informarse e ordenar elementos da realidade sempre en situacións 

contextualizadas e significativas. 

Observación e toma de conciencia da funcionalidade dos números na vida cotiá. 

Utilización da acción de contar como estratexia para a obtención dun dato numérico e como verificación do 

resultado de operacións de cálculo sinxelas e funcionais. 

Proposición e resolución de situacións problemáticas sinxelas da vida cotiá: localizar un dato numérico, facer unha 

repartición, realizar unha estimación... 

Utilización de xogos de mesa como actividades lúdicas que unen o razoamento, a reflexión e o divertimento en 

grupo 



relacións e 

medida. 

Investigación do comportamento físico de diferentes materiais e obxectos, en diferentes situacións e con variadas 

accións 

Achegamento a algunhas magnitudes físicas -peso, lonxitude, capacidade, tempo- a través da estimación: 

comparando, sopesando, observando... 

Recoñecemento e identificación de situacións en que se fai necesario medir. Interese e curiosidade polos 

instrumentos de medida convencionais e non convencionais facendo unha aproximación ao seu uso. 

Adquisición progresiva da noción do paso do tempo mediante as actividades da vida cotiá. 

Orientación temporal en situacións cotiás empregando diferentes nocións e relacións. Aproximación ao uso do 

calendario. 

Establecemento de relacións de orientación espacial de localización, dirección, distancia e posición respecto a 

obxectos, persoas e lugares, nomeándoos axeitadamente e empregando o vocabulario topolóxico elemental. 

Exploración lúdica das propiedades e características dalgúns corpos xeométricos elementais. 



Vivencia, representación e interpretación do espazo, empregando a imaxinación en debuxos, planos, fotografías, 

mapas ou outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achegamento 

á natureza. 

Identificación e afondamento no estudo dalgunhas características e funcións vitais dos seres vivos empregando a 

exploración sensorial. Diferenzas entre seres vivos e obxectos inertes. 

Observación dun ser vivo no seu medio natural ou reproducindo o medio na aula, rexistrando a observación e 

contrastando os datos entre compañeiras e compañeiros. 

Observación dalgunhas características, comportamentos, funcións e cambios nos seres vivos. 

Identificación dalgunhas características, necesidades e cambios nos procesos de crecemento e etapas do 

desenvolvemento das persoas e outros seres vivos. 

Curiosidade, respecto e coidado cara aos elementos do medio natural, especialmente animais e plantas e, 

singularmente, coidado e atención do Horto Escolar. 

Descubrimento das diferentes formas en que se encontra a auga na natureza, comprendendo a súa contribución 

ao desenvolvemento dos seres vivos e do medio, valorando a necesidade da súa conservación e de facer un uso 

responsable dela. 



Identificación dos cambios que se producen en canto á luminosidade, á posición do sol, aos ciclos da lúa... ao 

longo dun día, dos meses e das estacións do ano. 

Formulación de hipóteses, contrastándoas coas das outras persoas, buscando respostas e explicacións sobre as 

causas e consecuencias de fenómenos do medio natural -calor, choiva, vento, día, noite, erosión, ciclo vital...- e 

dos producidos pola acción humana -pontes, encoros, aeroxeradores, muíños de auga... 

Gozo ao realizar actividades individuais e de grupo en contacto coa natureza. Valoración da súa importancia para 

a saúde e o benestar, apreciando o medio natural como un espazo para a recreación, a aventura e conservación, a 

realización de actividades ao aire libre e o contacto con elementos da natureza. 

Participación en proxectos e investigacións no medio natural, expresando as actividades realizadas e os resultados 

obtidos mediante diferentes representacións 

 

 

 

Identificación da familia e da escola como primeiros grupos sociais de pertenza, valorando positivamente as 

relacións afectivas que neles se establecen, mantendo unha actitude de colaboración e asumindo pequenas 

responsabilidades. Recoñecemento e respecto dos diferentes tipos de familias. 

Valoración das relacións afectivas que se establecen na familia e na escola. 



 

 

Cultura e vida 

en sociedade. 

Interese e disposición favorable para iniciar relacións respectuosas, afectivas e recíprocas con nenos e nenas 

doutras culturas. 

Achegamento ás funcións que cumpren diversas persoas, organizacións e institucións para cubrir necesidades e 

achegar servizos presentes na súa comunidade, evitando estereotipos sexistas. 

Colaboración co resto de compañeiros e compañeiras na vida da aula, amosando disposición para compartir e 

resolver conflitos. Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamento. 

Recoñecemento dalgúns signos de identidade cultural galega apreciando os cambios que se producen no modo de 

vida co paso do tempo. Sucesos e persoas relevantes da historia da súa comunidade, do seu país e do mundo. 

C.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Explorar os obxectos e elementos do contorno inmediato e actuar sobre eles. Recoñecer os seus atributos e calidades.  

- Agrupar, clasificar e ordenar estes elementos e coleccións segundo distintos criterios. 

- Empregar os números para identificar, contar, clasificar, informarse e ordenar elementos da realidade, aproximándose ao seu 

valor notacional e conceptual. 



- Propoñer e resolver problemas sinxelos relacionados con situacións cotiás, empregando e comparando magnitudes de peso, 

lonxitude e capacidade. 

- Recoñecer algúns aspectos xeométricos básicos: liñas, puntos, rectángulos, cadrados, triángulos, círculos, esferas, cubos e 

prismas. 

- Describir e representar dun xeito elemental a situación das propias nenas e nenos en relación a obxectos e ás demais 

persoas usando vocabulario topolóxico elemental. 

- Usar e comprender nocións temporais básicas ordenando temporalmente feitos referidos á súa vida. 

- Dar mostras de interesarse polo medio natural e os seus cambios. Identificar e nomear algúns dos seus compoñentes, 

establecendo relacións sinxelas de interdependencia. Manifestar actitudes de coidado e de respecto cara á natureza e 

participar en actividades para conservala. 

- Identificar e recoñecer as diferentes etapas da vida nas persoas e outros seres vivos. 

- Identificar e coñecer os grupos sociais máis significativos do contorno do alumnado e algunhas características da súa 

organización. 

- Recoñecer, identificar e poñer exemplos sinxelos dalgúns servizos comunitarios. 

- Recoñecer algunhas manifestacións culturais próximas e doutras realidades, valorando a súa diversidade e riqueza. 

 



LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

A.- OBXECTIVOS 

- Utilizar unha linguaxe verbal e gráfica non sexista e respectuosa coas diferencias interpersoais.--Utilizar as diversas linguaxes 

como instrumentos de comunicación, de expresión de ideas e sentimentos, de representación, de aprendizaxe e de gozo. 

- Recoñecer a importancia das manifestacións non verbais -o silencio, a mirada, a xestualidade, o olfacto e o tacto- como 

elementos xenuínos da comunicación humana. 

- Comprender que as palabras, escrituras indeterminadas, números, notas musicais, iconas e outros símbolos e signos 

convencionais poden representar os pensamentos, experiencias, coñecementos, ideas e intencións das persoas. 

- Comunicarse oralmente nas dúas linguas oficiais e iniciación á comunicación en inglés,con distintos propósitos -expresar 

sentimentos, emocións, desexos, ideas…- con diferentes interlocutores e/ou interlocutoras e en diversidade de contextos, valorando 

a linguaxe como ferramenta de relación cos demais, de regulación da convivencia e de aprendizaxe. 

- Comprender a intencionalidade comunicativa doutras nenas e doutros nenos, así como das persoas adultas, adoptando unha 

actitude positiva cara ás linguas. 

- Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades contextualizadas e mostrar interese e gozo ao 

participar nestes intercambios comunicativos. 

- Achegarse á lingua escrita a través de distintos tipos de textos. 



- Comprender, reproducir, reescribir -tendo en conta as diferentes etapas individuais no proceso de adquisición da lingua 

escrita-, e recrear textos. 

- Facer uso da biblioteca valorándoa como fonte de información e como fonte de pracer. 

- Potenciar a capacidade creativa a través das linguaxes artísticas para imaxinar, inventar, transformar... desde as súas ideas, 

sentimentos, experiencias, coñecementos... 

- Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes, comunicándose creativamente a través das 

diferentes manifestacións e adquirindo sensibilidade estética. 

- Desenvolver o sentir de autoconfianza nas producións artísticas persoais, amosando interese pola súa mellora, respectando e 

valorando as creacións propias e as das demais persoas. 

- Achegarse ao coñecemento, emprego e valoración das TIC -ordenadores, a internet, encerado dixital interactivo, escáner, 

vídeo...- como ferramentas de busca de información, creación, expresión e comunicación. 

BLOQUES 

TEMÁTICOS 

B.- CONTIDOS 

  Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar feitos; 

para adquirir coñecementos; para expresar e comunicar ideas, sentimentos e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoitar, falar e conversar 

emocións; para facer peticións e como mecanismo para regular a propia 

conduta e a das demais persoas. 

Uso progresivo, acorde coa idade, de léxico variado, aumentando a precisión na 

busca dunha maior estruturación das súas frases. 

Participación de forma oral en conversas, narracións, anécdotas, chistes, xogos 

colectivos e outros, incrementando o vocabulario, empregándoo con crecente 

precisión, con entoación axeitada, pronuncia clara e usando estruturas 

oracionais que enriquezan as propias competencias comunicativas 

Participación en situacións de comunicación con distintos propósitos, en 

diferentes contextos e con persoas interlocutoras diversas usando argumentos 

nas súas conversas, respectando quendas e escoitando atentamente. 

Acomodación progresiva dos seus enunciados aos formatos convencionais. 

Emprego axeitado das formas socialmente establecidas para relacionarse coas 

demais persoas -saúdos, despedidas, fórmulas de cortesía, cumprimentos...-. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interese por participar en interaccións orais en lingua estranxeira, en rutinas e 

situacións habituais de comunicación, amosando unha actitude positiva cara a 

esta lingua. 

 

 

 

 

 

 

Aproximación á lingua escrita 

Achegamento á lingua escrita como medio de comunicación, información e gozo 

a través de soportes diferentes. 

Interese e atención na escoita de narracións e instrucións lidas por outras 

persoas. 

Iniciación no uso da escrita en situacións contextualizadas e reais. 

Diferenciación entre as formas escritas e outras formas de expresión gráfica. 

Identificación de palabras e frases escritas moi significativas e usuais. 

Percepción de diferenzas e semellanzas entre elas atendendo a propiedades 

cuantitativas -cantidade de letras, palabras longas e palabras curtas- e 

propiedades cualitativas -variedade de grafías-. Iniciación ao coñecemento do 

código escrito a través desas palabras e frases empregadas en contextos 

significativos e funcionais 



 

Linguaxe 

verbal 

Interese e gusto por producir mensaxes con trazos cada vez máis precisos e 

lexibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Achegamento á literatura 

Escoita e comprensión da lectura en voz alta, realizada por unha lectora ou 

lector competente de contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas, teatro...; 

tanto tradicionais como contemporáneas, nas dúas linguas oficiais e no inglés, e 

como fonte de pracer e de aprendizaxe compartida. 

Dramatización de textos literarios, desfrute e interese por expresarse con axuda 

de recursos non lingüísticos. 

Memorización e recitado dalgúns textos de carácter poético, de tradición cultural 

ou de autor, gozando das sensacións que o ritmo, a rima e a beleza das 

palabras producen. 

Participación creativa en xogos lingüísticos -encadeados de palabras, adiviñas, 

trabalinguas, onomatopeas...- acompañados de respostas corporais -xestos, 

movementos, ritmos...- para divertirse e para aprender na compaña de iguais e 

de persoas adultas 



Interese por compartir interpretacións, sensacións, emocións e opinións 

provocadas polas producións literarias, iniciándose nos faladoiros literarios. 

Introdución ao uso das bibliotecas de centro e de aula como un medio máis de 

aproximación á literatura e como espazo privilexiado de recursos para a 

diversión e o coñecemento 

 

 

 

 

 

 

 

Exploración sensorial dos elementos presentes no contorno integrando actividades de tocar, ulir, oír e ver. 

Potenciación da imaxinación e fantasía do alumnado para enriquecer a actividade creativa. 

Experimentación e descubrimento dalgúns elementos que configuran a linguaxe plástica -liña, forma, cor, textura, 

espazo e volume-. 

Gozo coas obras artísticas distinguindo e apreciando elementos básicos das formas de expresión -cor, forma, liña, 

movemento, volume, texturas, ritmos, melodías, timbres, entre outros- que lles permitan ás nenas e aos nenos 

desenvolver a súa sensibilidade estética. 

Exploración das posibilidades plásticas e creativas de distintos materiais, útiles e soportes -papeis, cartón, arame, 

plástico, teas, cortiza, barro, rasquetas, cepillos, esponxas, pantalla de ordenador, mesa de area, retroproxector, 



 

 

 

Linguaxes 

artísticas: 

plástica, 

musical e 

corporal 

encerado dixital, fotografías....- e das distintas técnicas -debuxo, pintura, collaxe, amasado, modelado, escultura e 

a combinación de dúas ou máis técnicas...- como recursos e medios de expresión e comunicación de feitos, 

sentimentos, emocións, vivencias, fantasías, experiencias... 

Experimentación e coñecemento das posibilidades de transformación dos diferentes materiais e obxectos. 

Descubrimento das posibilidades creativas e plásticas da luz, das sombras e da cor, empregando recursos como a 

luz natural, lanternas, lámpadas, proxector... 

Interpretación e valoración de diferentes tipos de obras plásticas presentes na aula, no contorno, en museos e 

exposicións reais ou virtuais, obradoiros de artistas e persoas artesás manifestando e compartindo a través das 

diversas linguaxes as sensacións e emocións que producen, así como indicando o que gusta e o que non. 

Planificación do proceso de elaboración dalgunha obra plástica, o seu desenvolvemento e posterior comunicación, 

valorando a realización de bosquexos para a consecución dunha melloría na produción. 

Exploración das posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos cotiáns e de instrumentos musicais. 

Utilización dos sons achados para a interpretación e a creación musical. 

Vivencia do son e do silencio. 



Recoñecemento de sons do contorno natural e social, e discriminación dos seus trazos distintivos 

Creación de secuencias de movementos e ritmos a partir das sensacións que lle xera a música. 

Audición atenta de obras musicais populares, clásicas e contemporáneas. Participación activa e gozo na 

interpretación de cancións, xogos musicais e danzas colectivas e individuais 

Creación, mediante a música e o baile, dos propios patróns, recreando situacións, ideas, feitos e sentimentos, 

mediante o humor, o absurdo e a fantasía, compartindo con outras persoas as propias creacións. 

Vivencia de xestos e movementos como recursos corporais para a expresión e a comunicación e mais o 

intercambio afectivo. 

Participación en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e outros xogos de expresión corporal -

mimo, monicreques, teatro de sombras...- colaborando na elaboración dos elementos necesarios para unha 

ambientación axeitada. 

 Identificación da utilidade de diversos instrumentos e tecnoloxías como fontes de información, de comunicación, de 

expresión, de estratexias de exploración e investigación. 



 

Linguaxe 

audiovisual e 

tecnoloxías da 

información e 

a 

comunicación 

Achegamento a producións audiovisuais como películas, series de animación ou videoxogos. 

Adquisición progresiva da conciencia da necesidade dun uso moderado dos medios audiovisuais e das tecnoloxías 

da información e da comunicación 

Coñecemento, coidado e uso, na medida das súas posibilidades, das ferramentas tecnolóxicas. 

Achegamento ao uso do ordenador nos procesos creativos para a elaboración de producións audiovisuais como 

series de animación, presentacións, vídeos..., a través de programas de edición de textos, de gráficos e de sons. 

Valoración crítica dos contidos e da estética das producións audiovisuais 

C.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

- Utilizar a lingua oral do modo máis conveniente para unha comunicación positiva con iguais e con persoas adultas, segundo 

as intencións comunicativas. 

- Comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha actitude de escoita atenta e respectuosa. 

- Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua estranxeira, interesándose por participar en interaccións orais 

en rutinas, xogos e situacións habituais de comunicación. 



- Amosar interese polos textos escritos presentes na aula e no contorno próximo, iniciándose no seu uso e na comprensión das 

súas finalidades. Interesarse e participar nas situacións significativas de lectura e escritura que se producen na aula 

desenvolvidas por persoas lectoras e escritoras competentes. 

- Producir diferentes textos individualmente ou en grupo -con escritura convencional ou non-, con propósitos e intencións 

diferentes: recoller e transmitir información, gozo... 

- Gozar compartindo a escoita e a lectura en voz alta de textos literarios: contos, relatos, lendas, poesías, rimas, adiviñas... 

- Utilizar a biblioteca con respecto e coidado, valorándoa como recurso informativo, de entretemento e gozo. 

- Expresarse e comunicarse utilizando medios, materiais e técnicas propios das diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais. 

- Mostrar interese por explorar as súas posibilidades de expresión e representación, por gozar coas súas producións e por 

compartir as experiencias creativas, estéticas e comunicativas. 

- Utilizar, na medida das súas posibilidades, a linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e comunicación como 

vehículo de expresión e comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTRIBUCIÓN ÁS COMPETENCIAS BÁSICAS 
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Uso da linguaxe 

como instrumento 

de comunicación 

oral e escrita, de 

representación, 

interpretación e 

comprensión da 

realidade, de 

construción e 

 

Fomentar a participación, respectar a diversidade, animar a ler, escribir e falar 

 

 

Coñecementos, destrezas e actitudes 

 

 

Comunicación 

oral 

1. Escoitar e comprender mensaxes faladas en galego, inglés e castelán.  

2. Capacidade de obter información de comunicacións en diversos 

formatos e situacións. 

3. Expresar pensamentos, emocións, vivencias e opinións. 

4. Dialogar, formarse un xuízo crítico, xerar ideas, estruturar o 

coñecemento. 

5. Gozar escoitando e expresándose de forma oral. 

 

Comunicación 

escrita 

6. Gozar lendo e mirando textos. 

7. Achegarse ao código de comunicación escrito recoñecendo palabras e 

letras. 

 8. Usar o xesto e o movemento como forma de comunicación. 



comunicación do 

coñecemento e de 

organización e 

autorregulación do 

pensamento, das 

emocións e da 

conduta.  

 

Comunicación 

xestual 

9. Comprender a linguaxe de iconos e gozar lendo pictogramas.  
2
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Habilidade para 

empregar e 

relacionar os 

números, as súas 

 

Favorecer o emprego dos elementos matemáticos para enfrontarse a situacións cotiás. 

 

 

Coñecementos, destrezas e actitudes 

 

 

Razoamento 

matemático 

1. Usar conceptos matemáticos para comprender e describir a realidade. 

2. Recoñecer as formas geométricas na vida cotiá 

3. Coñecer números e relacionalos coas cantidades que representan. 

4. Manexar elementos matemáticos básicos: medidas, símbolos,  

5. Comprender e interpretar a realidade a través das formas, o uso do 

tempo e a representación do espacio. 



operacións 

básicas, os 

símbolos e as 

formas de 

expresión e 

razoamento 

matemático. 

 

Operacións 

básicas 

6. Uso dos conceptos matemáticos para resolver problemas sinxelos da 

vida cotiá. 
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Habilidades para 

comprender o 

mundo darredor a 

través da 

interacción coas 

persoas, a 

manipulación de 

 

Potenciar habilidades de investigación, posibilitar o inicio do pensamento científico. 

 

 

Coñecementos, destrezas e actitudes 

 

 

 

Iniciación ao 

pensamento 

científico 

1. Comprender os sucesos e predicción das súas consecuencias.  

2. Capacidade de coidado do medio natural, da propia saúde e da 

colectiva. 

3. Comprender as modificacións que se producen ao interactuar no medio 

e iniciaciarse no respecto polo desenvolvemento sostible. 

4. Formar xuízo crítico ante o consumo e as mensaxes publicitarias. 



obxectos, a 

exploración do 

espacio e o tempo, 

fundamentalmente 

en situacións de 

xogo e 

favorecendo o 

interese pola 

protección e 

mellora tanto da 

súa propia saúde e 

seguridade como 

do contorno. 

 

 

Coñecementos 

tecnolóxicos 

5. Utilizar os coñecementos e recursos ao servizo ds prácticas que 

contribúen a protexer o medio e a saúde. 
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Posibilitar a resolución de problemas reais a través dos recursos informáticos e 

tecnolóxicos. 

 



 

 

 

 

Habilidades para 

buscar, obter, 

procesar e 

comunicar 

información e 

transformala en 

coñecemento. 

 

Coñecementos, destrezas e actitudes 

 

 

Coñecemento 

e uso das TIC 

para a busca 

de información 

1. Coñecer o manexo e posibilidades do ordenador. 

 

 

2. Capacidade de obter información e tratala en diversos soportes. 

Utilización das 

TIC na 

comunicación 

social e o 

traballo en 

equipo. 

3. Incrementar a capacidade crítica ante as informacións de todo tipo. 

4. Respectar as normas de conduta acordadas para regular o uso da 

información. 

5. Coñecer as posibilidades de comunicación e traballo colectivo que aportan 

as TIC. 
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Potenciar a capacidade de resolución de conflitos e a autonomía. 

 

 

Coñecementos, destrezas e actitudes 

 



 

Habilidades para 

convivir, 

comprender a 

sociedade na que 

vivimos e exercer a 

cidadanía 

democrática nunha 

sociedade plural 

contribuíndo á súa 

mellora.  

 

 

Convivencia 

1. Autocoñecerse e autovalorarse para a convivencia.  

2. Establecer relacións interpersoais baseadas na igualdade. 

3. Resolver conflitos a través do diálogo rexeitando a violencia en todas as 

súas formas. 

4. Desenvolver a capacidade de comprensión cara ás demáis persoas. 

5. Habilidade para a cooperación e o compromiso grupal. 

 

Participación 

na sociedade 

6. Coñecer dereitos e deberes. 

 

 

 

7. Exercer a participación de forma responsable. 

 

 

Comprensión 

da sociedade 

na que vivimos 

8. Comprender e respectar a igualdade entre as persoas, específicamente 

entre mulleres e homes. 

  

9. Valorar a diversidade.  
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Fomentar a actitude respectuosa cará ás manifestacións artísticas e a contribución ás 

mesmas. 

 



 

 

 

Coñecer e valorar 

as diferentes 

manifestacións 

culturais e 

artísticas 

considerándoas 

como parte do 

patrimonio dos 

pobos. 

 

Coñecementos, destrezas e actitudes 

 

 

Coñecemento 

e uso das 

linguaxes 

artísticas 

1. Coñecer as distintas formas de expresión artística e cultural. 

 

2. Valorar as manifestacións artísticas alleas e propias. 

 

 

Comprensión 

do feito 

cultural e 

artístico na 

sociedade 

3. Desenvolver o sentido estético cara ao feito cultural e artístico. 

 

 

4. Recoñecer cultura e arte como parte do noso patrimonio 

 

 

 

Expresividade 

persoal  

5. Realizar creacións artísticas propias. 

 

6. Participar nas manifestacións culturais. 
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Habilidades para 

gozar no acto de 

aprender e facelo 

de forma eficaz, 

autónoma e con 

motivación nos 

diferentes ámbitos 

 

Potenciar as capacidades posibilitando a planificación e organización de tarefas 

 

 

Coñecementos, destrezas e actitudes 

 

 

 

Coñecemento 

das propias 

capacidades 

1. Saber que se sabe. 

2. Distinguir o que hai que aprender. 

3. Asumir responsabilidades de cara á aprendizaxe a través do esforzo e a 

constancia. 

4. Concebir a aprendizaxe como unha necesidade. 

5. Desenvolver a curiosidade e o gusto por aprender. 

 

 

Aprender 

individualmente 

e en grupo 

6. Observar, manipular, explorar e organizar a información recollida de 

distintas fontes. 

7. Compartir e cooperar na aprendizaxe. 

8. Respectar as normas básicas sobre o traballo e os recursos e materiais 

utilizados. 
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Posibilitar o emprendemento de proxectos individuais ou colectivos favorecendo a 

confianza, a responsabilidade e a creatividade. 



 

 

Habilidades para o 

autocontrol e a 

autoestima, para 

tomar decisións 

propias, levalas á 

práctica, aceptar 

responsabilidades, 

aumir riscos e 

enfrontar 

problemas. 

 

Coñecementos, destrezas e actitudes 

 

 

Autocoñecemento 

e autocontrol 

1. Valorarse e ter confianza nas propias posibilidades. 

2. Ter capacidade de autocrítica. 

3. Coñecer os propios dereitos e respectar os das demáis persoas. 

4. Controlar as emocións adecuadamente. 

 

Responsabilidade 

nas propias 

eleccións 

5. Aceptar responsabilidades e actuar consecuentemente. 

6. Enfrontar os problemas propios e por solucións. 

7. Calcular os riscos que se asumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
1.- Manifesta un progresivo control do seu corpo, global e sectorialmente, dando mosta dun coñecemento cada ver máis 

axustado do seu esquema corporal, manifestando confianza nas súas posibilidades e respecto aos demáis.  

 

2.- Da mostras de mellora das súas destrezas motoras e das súas hablididades manipulativas e participa en xogos, regulando 
progresivamente a expresión dos seus sentimentos e emocións. 
 

3.- Mostra certa autonomía en adquisición de hábitos elementais de coidado persoal, hixiene , saúde e benestar. Avanza na 
realización autónoma de actividades habituais para satisfacer necesidades básicas, mostrando interés e iniciativa. 
 

4.- Mostra curiosidade e interese polo descubrimento do entorno: identifica e discrimina obxectos e elementos do entorno 
inmediato e actúa sobre eles. Agrupa, clasifica e ordena elementos e coleccións segundo semellanzas e diferenzas; discrimina e 
compara algunas magnitudes e cuantifica coleccións mediante o uso da serie numérica. 
 

5.- Da mostras de interesarse polo medio natural. Identifica e nombra progresivamente un maior número de componentes do 

mesmo, establece relación sinselas de interdependencia, manifesta actitudes de coidado e respecto pola natureza e particima en 

actividades para conservala.  

 

6.- Identifica e coñece grupos sociais do seu entorno, algunas características da súa organización e os principais servizos 
comunitarios. Pon exemplos das súas características e manifestacións culturais e valora a súa importancia. 
 

7.- Emprega a linguaxe oral de modo axeitado para unha comunicación positiva entre iguais e cós adultos, dependendo da súa 
intención comunicativa. Comprende mensaxes orais diversos, mostrando unha actitude de escoita atenta, activa e respectuosa, 
así como un interese por comunicarse. 
 

8.- Mostra interese polos textos escritos presentes na aula e no entorno próximo, iniciándose no seu uso, na comprensión da súa 
finalidade e no coñecemento dalgunhas características do código escrito. Interésase e participa en situación de lectura e 
escritura que se propoñen na aula. 
 



9.- Pode espresarse e comunicarse empregando medios, materiais e técnicas propios das diferentes linguaxes artísticas, 
tecnolóxicas e audiovisuais, mostrando interese por explorar as súas posibilidades e disfrutando cosa súas producción e 
compartindo experiencias estéticas e comunicativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

Saídas educativas previstas: saídas pola contorna para observar os cambios de paisaxe en 

outono e inverno. 

Ao longo deste curso as saídas dependerán de como evolucione a situación referida á 

COVID-19. 

 

Competencias 

básicas 

Counicación lingüística 1-3-5-8 

Matemática  3 

Coñecemento e interacción co 

mundo  
1-3 

Dixital  1-4 

Social e cidadá 1-2-4-7 

Cultural e artística 2-3-5-6 

Aprender a aprender 3-4-5-6 

Autonomía e iniciativa persoal 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obxectivos 

 

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

Regular e controlar o comportamento. 

Favorecer as relacións sociais. 

Descubrir as posibilidades cognitivas do ser humano. 

Coñecer o seu corpo descubrindo as súas posibilidades. 

Adquirir bos hábitos de hixiene e saúde para o coidado do corpo, e 

comportamentos para previr accidentes. 

Adquirir bos hábitos de comunicación coas demais persoas. 

Desenvolver capacidades cognitivas básicas necesarias para a adquisición de 

aprendizaxes. 

 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO 



 

 

 

Aproximarse ao coñecemento dos seres vivos. 

Desenvolver actitudes de curiosidade. 

Favorecer o sentimento de pertenza ao grupo social (a clase, o colexio). 

Contribuír ao desenvolvemento das relacións interpersoais e o proceso de 

socialización. 

Identificar e localizar espazos e elementos propios do colexio. 

Observar e explorar os elementos do medio físico 

 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

Utilizar a lingua oral en usos e formas cada vez máis convencionais e complexas. 

Achegarse á literatura infantil, a partir de textos comprensibles. 

Progresar na súa motricidade fina mediante a realización de trazos. 

Desenvolver a capacidade creativa mediante a aprendizaxe de diferentes técnicas 

plásticas. 

Espertar a sensibilidade estética. 

Desenvolver a capacidade de percepción auditiva. 

Desenvolver capacidades vinculadas co canto, a interpretación e a creación. 

Favorecer o espertar a sensibilidade estética e musical. 

Aprender a utilizar o movemento corporal cunha intención expresiva. 

 

 

 

Contidos 

 

 

 

 

 

 

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

O corpo e a propia imaxe.  

 

 

Exploración do corpo e toma de conciencia do 

esquema corporal. 

Identificación das necesidades básicas. 

Hábitos de comunicación. 

A escoita e a comunicación. 

O respecto polas demais persoas. 

Posibilidades motoras do corpo. 

Xogo e movemento Cooperación no xogo como ámbito de relación  

Adaptación postural ás situacións.  

Incremento do dominio persoal.  

Respecto ás normas de xogo 

Actividade cotiá Interese por participar en actividades cotiás 

resolvendo os conflitos sen violencia. 

Recoñecer a propia identidade e capacidades. 

Razoamento lóxico: secuencia temporal. 

Atención: semellanzas e diferenzas. 



 

 

Orde e recollida de materiais 

Coidado persoal e da saúde Hábitos de hixiene e saúde. 

Hábitos de seguridade 

Roupa de chuvia e abrigo. 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO 

Medio físico: elementos, 

relacións e medida  

Observar e explorar os elementos do medio 

físico: 

As cores básicas  

As formas planas: círculo  

O número 1. 

Liña aberta-pechada. 

Cuantificacións: moitos-poucos 

Dimensións: grande-pequeno. 

Texturas: seco-mollado 

Orientación: arriba-abaixo, dentro-fora. 

Tempo: día-noite 

Clasificación por igualdade 

Seriación 1 atributo. 

Achegamento á natureza  

 

Aproximarse ao coñecemento dos seres vivos 

Desenvolver actitudes de curiosidade. 

O outono, , froitos do outono, cores e olores 

de outono. 

O inverno,  o frío, a neve, a chuvia, o xeo.... 

 

Cultura e vida en sociedade A igualdade e a non violencia como base das 

relacións interpersoais. 

Identificar e localizar espazos e elementos 

propios do colexio. 

As familias, diverside de familias 

O traballo doméstico e de coidados 

 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Linguaxe verbal   

 

Identificación visual de imaxes e pictogramas  

Memorizar e relatar contos, poesías, rimas e 

adiviñas, 

Grafomotricidade: trazos rectos. 



 

 

 

 

 

Linguaxe artística Técnicas plásticas: recortar e pegar, colorear 

utilizando diferentes materiais. 

Obras pictóricas e escultóricas 

Cancións e audicións 

Expresamos co corpo. Linguaxe xestual. 

Linguaxe audiovisual Visionado en internet de elementos 

relacionados cos temas traballados. 

Audicións e películas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

de avaliación 

 

 

 

 

 

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Expresa autonomamente as necesidades físicas, os seus desexos e sentimentos. 

Progresa na adquisición de hábitos básicos de saúde, hixiene, vestido, nutrición e 

prevención de accidentes. 

Solicita axuda aos adultos e iguais cando o precisa. 

Utiliza os diferentes  materiais de aula. 

Realiza tarefas rutinarias e de xogo  básicas tendo en conta as súas posibilidades.  

Mostra interese por explorar as posibilidades motoras e expresivas do corpo. 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO 

Explora e identifica os obxectos e materias presentes no medio escolar, sabe as 

súas funcións e usos cotiáns. 

Recoñece obxectos e situacións cotiás como base para a aprendizaxe da 

matemática e emprega unha linguaxe axeitada. 

Mostra interese e curiosidade pola natureza e o relacionado con ela. 

 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Mostra interese no seu achegamento á lingua escrita e oral. 

Escoita  contos, poesías, rimas e adiviñanzas. 

Progresa na súa destreza de motricidade fina. 

Mostra interese por explorar as diferentes técnicas plásticas. 

Participa e goza descubrindo as posibilidades sonoras dos instrumentos musicais. 

Participa de forma activa e goza na interpretación das cancións. 

 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

Observación directa de actitudes, destrezas e procedementos. 

Boletín de avaliación Primeiro Trimestre 



 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Saídas educativas sen determinar, dependendo dos proxectos traballados, da oferta cultural 

e lúdica da zona e das conmemoracións a realizar. 

Ao longo deste curso as saídas dependerán de como evolucione a situación referida á 

COVID-19. 

Competencias 

básicas 

Comunicación lingüística 1-3-5-6-8-9 

Matemática  2-3-4 

Coñecemento e interacción co mundo  1-2-3 

Dixital  1-4-5 

Social e cidadá 1-2-3-4-5-7 

Cultural e artística 1-2-3-5-6 

Aprender a aprender 3-4-5-6-8 

Autonomía e iniciativa persoal 1-3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obxectivos 

 

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Respectar e valorar a achega dos e das demais nas tarefas de grupo. 

Coñecer o seu corpo descubrindo as súas posibilidades perceptivas e motoras.  

Adquirir bos hábitos de saúde para o coidado do corpo. 

Adquirir bos hábitos de interrelación e comunicación coas demais persoas. 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO 

Identificar fenómenos naturais relacionados co inverno. 

Esperar curiosidade e interese cara as actividades cívicas do contorno. 

Coñecer o significado da paz e valorar a vida e as relacións exentas de violencia  

Observar e explorar os elementos do medio físico. 

 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 



 

 

Utilizar a lingua oral en usos e formas cada vez máis convencionais e complexas.  

Achegarse á literatura infantil, a partir de textos comprensibles. 

Progresar na súa motricidade fina mediante a realización de trazos.  

Manipular diversos materiais, texturas, obxectos e instrumentos. 

Espertar a sensibilidade estética. 

Desenvolver a capacidade de percepción auditiva 

Desenvolver capacidades vinculadas co canto, a interpretación e a creación  

Contidos 

 

 

 

 

 

 

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

O corpo e a propia imaxe.  

 

Control de sentimentos e emocións 

Autoestima e esforzo persoal 

Posibilidades motoras do corpo 

Xogo e movemento Cooperación no xogo como ámbito de 

relación. 

Incremento do dominio persoal.  

Comprensión e aceptación das regras 

dos xogos fortalecendo vínculos 

afectivos.  

Orientación e coordinación básicas.  

Creatividade 

Atención: semellanzas e direrenzas. 

Actividade cotiá Interese por participar en actividades 

cotiás resolvendo os conflitos sen 

violencia. 

Establecemento de relacións de afecto 

aceptando a diversidade e amosando 

actitudes de colaboración. 

Respecto aos dereitos, atendendo ás 

normas. 

Recoñecemento da propia identidade e 

capacidades 

Hábitos de relación e socialización 

Coidado persoal e da saúde Posibilidades perceptivas do corpo. 

Sensacións. 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO 

Medio físico: elementos, relacións 

e medida 

As cores. 

Identificación do cadrado  

A representación de cantidades. Os 



 

 

números 1 e 2 

Identificación de liña aberta e liña 

pechada 

Cuantificación: un-ningún 

Dimensións: alto-baixo, gordo-delgado 

Texturas: frío-quente 

Orientación : enriba-debaixo 

Tempo: agora 

Clasificación por igualdade 

Seriación por un atributo 

Achegamento á natureza O inverno 

Parques e plazas de Fene 

Cultura e vida en sociedade Servizos públicos do barrio 

Os comercios 

Valorar os traballos realizados nos 

fogares 

O traballo das e dos artistas 

Comprender que oficios e traballos 

poden ser realizados por mulleres e 

homes. 

 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Linguaxe verbal   

 

Lectura de obxectos 

Contos, poesías, rimas e adiviñas 

Grafomotricidade: trazos rectos 

horizontais e verticais 

O seu nome 

Linguaxe artística Técnicas plásticas: recortar, pegar, 

colorear, realizar composicións, 

estampar, ... 

Calidades dos sons fortes e suaves 

Interpretación de ritmos. 

Obras pictóricas e escultóricas 

Obras musicais clásicas e tradicionais 

Expresamos co corpo. Linguaxe xestual. 

Linguaxe audiovisual Xuntar parellas no ordenador. 

Busca en internet de elementos  

relacionados cos proxectos 

desenvueltos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

de avaliación 

 

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Identifica o seu propio sexo e as partes da cara. 

Salta, corre, repta e gatea con  facilidade. 

Esfórzase na realización das actividades 

Avanza na adquisición de hábitos básicos( alimentación, aseo, vestido) 

Mostra un crecente control motor na realizacón de actividades. 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO 

Aproveita e goza dos tempos de xogo. 

Adáptase as normas e pautas básicas de comportamento na escola. 

Participa no coidado do medio ambiente na súa comunidade. 

Experimenta sensorialmente as propiedades dos obxectos. 

Enumera algunas propiedades dos obxectos (forma,color,tamaño,…) 

Realiza a través de actividades lúdicas , agrupacións e clasificacións 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Mostra a comprensión de mensaxes e intencións comunicativas que recibe de 

aiguais e adultos. 

Goza no achegamento cara á lingua escrita e oral. 

Escoita  contos, poesías, rimas e adiviñanzas da unidade. 

Progresa na súa destreza de motricidade fina.  

Mostra interese por explorar as diferentes técnicas plásticas. 

Participa de forma activa e goza na interpretación das cancións. 

 

Procedementos e 

instrumentos de 

avaliación 

 Observación directa de actitudes, destrezas e procedementos 

 Boletín de avaliación Segundo Trimestre 



 

 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

Saídas educativas sen determinar, dependendo dos proxectos traballados, da oferta 

cultural e lúdica da zona e das conmemoracións a realizar. 

Ao longo deste curso as saídas dependerán de como evolucione a situación referida 

á COVID-19. 

Competencias 

básicas 

Comunicación lingüística 1-2-3-4-5-6-8-9 

Matemática  1-2-3-4-5 

Coñecemento e interacción co mundo  1-2-3-4 

Dixital  1-2-4-5 

Social e cidadá 1-2-3-4-5-6-7-8 

Cultural e artística 1-2-3-4-5-6 

Aprender a aprender 1-3-4-5-6-7-8 

Autonomía e iniciativa persoal 1-2-3-4-5-6-7 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obxectivos 

 

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

Identificar sentimentos e emocións.  

Explorar para coñecer os gustos e preferencias persoais. 

Coñecer o seu corpo descubrindo as súas posibilidades motoras. 

Adquirir hábitos saudables que contribúan a coidar o corpo. 

Desenvolver habilidades para a interacción e o establecemento de relacións 

afectivas. 

Desenvolver capacidades cognitivas básicas necesarias para a adquisición de 

aprendizaxes. 

Favorecer hábitos de respecto e coidado do medio natural e de respecto e 

precaución fronte a seres vivos.  

 

COÑECEMENTO DO MEDIO 

Aproximarse ao coñecemento dos seres vivos 

Espertar actitudes de curiosidade en relación coa natureza 

Aproximarse ao coñecemento de grupos sociais diferentes aos nosos 

Contribuir ao desenvolvemento do benestar social das persoas 

Observar e explorar os elementos do medio físico 

 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 



 

 

Achegarse ao texto escrito: recoñecemento das letras do seu nome 

Achegarse á literatura infantil, a partir de textos comprensibles. 

Progresar na súa motricidade fina mediante a realización de trazos rectos  

Desenvolver a capacidade creativa mediante a aprendizaxe de diferentes técnicas 

plásticas. 

Espertar a sensibilidade estética. 

Desenvolver a capacidade de percepción auditiva. 

Desenvolver capacidades vinculadas co canto, a interpretación e a creación. 

Favorecer o espertar da sensibilidade estética e musical. 

Descubrir as posibilidades expresivas do corpo. 

Contidos 

 

 

 

 

 

 

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

O corpo e a propia imaxe.  

 

Verbalización de emocións, 

sentimentos, vivencias.propias e 

alleas 

Expresión artística de sentimentos e 

emocións 

Expresión gustos e preferencias. 

Xogo e movemento Adaptación postural ás situacións.  

Incremento do dominio persoal.  

Potenciación do xogo como parte de 

todas as culturas.  

Coordinación de habilidades finas e 

grosas 

Orientación e coordinacion básicas 

Potenciación da capacidade motora, de 

coordinación e orientación espacial. 

Posibilidades motoras do corpo 

Atención 

Percepción visual 

Actividade cotiá Actividades cotiás resolvendo os 

conflitos sen violencia. 

Hábitos de esforzo, constancia, 

atención, organización e iniciativa. 

Dereitos, asumir responsabilidades, 

atender ás normas. 

Recoñecer a propia identidade e 

capacidades 

Hábitos de colaboración e participación 

Orde e coidado dos materiais 



 

 

Coidado persoal e da saúde Hábitos saudables  

Hábitos elementais de seguridade 

Identificar situacións de perigo na vida 

cotiá 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO 

Medio físico: elementos, relacións 

e medida 

Identificación do triángulo. 

Identificación de liña aberta e pechada 

Cuantificación de algún, ningún 

Dimensións: longo-curto 

Capacidades: chao-baleiro, colle-non 

colle 

Texturas: áspero-suave 

Orientación: aberto-pechado 

Tempo: antes-despois, Clasificación por 

igualdade 

Seriación de dous atributos 

Achegamento á natureza Respecto polo medio natural: os animais 

Plantas e flores 

Produtos da horta 

Coidado das plantas 

Coidado da Terra como a nosa casa 

global 

 

Cultura e vida en sociedade A primavera 

Actividades de ocio, descanso e 

diversión 

O libro 

 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Linguaxe verbal   

 

Palabras longas e curtas 

Contos , poesías, rimas e adiviñas 

Linguaxe artística Técnicas plásticas: picar, recortar, 

pegar, colorear, modelar  

Obras artísticas diversas 

Audicións de música clásica e popular 



 

 

 

 

 

 

 

Expresamos co corpo. Linguaxe xestual. 

Linguaxe audiovisual Crebacabezas no ordenador. 

Xuntar imaxes no ordenador 

 

Criterios 

de avaliación 

 

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Explora o seu esquema corporal, nomeando algunhas partes do corpo. 
Expresa sentimentos e emocións 

Respecta hábitos favorables á convivencia social aceptando axuda de adultos e 

dos iguais . 

Expresa autónomamente as necesidades físicas, os seus desexos e sentimentos. 

Progresa nas destrezas motoras. 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO 

Aproveita e goza dos tempos de xogo. 

Adáptase ás normas e pautas básicas de comportamento na escola. 

Participa no coidado do medio ambiente na súa comunidade. 

Experimenta sensorialmente as propiedades dos obxectos. 

Enumera algunhas propiedades dos obxectos (forma,color,tamaño,…) 

Realiza a través de actividades lúdicas , agrupacións e clasificacións 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 
Utiliza a expresións orais sinxelas para manifestar os seus desexos e  para 
comunicarse. 
Escoita con atención a lectura de diferentes textos literários: contos, poesías, rimas  

adiviñas ... 

Manifesta interés pola linguaxe escrita , manipulando libros. 

Mostra interese por explorar as diferentes técnicas plásticas. 

Participa de forma activa e goza nas atividades musicais. 

  

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

 Observación directa de actitudes, destrezas e procedementos. 

 Boletín de avaliación do Terceiro Trimestre. 

 



 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE  

 Saídas educativas por determinar dependendo dos proxectos traballados, da oferta 

cultural e lúdica da zona e das conmemoracións a realizar. 

A realización destas saídas estará suxetia á evolución da situación sanitaria actual: 

COVID-19 

 

Competencias 

básicas 

Comunicación lingüística 1-3-4-5-8 

Matemática  2-3 

Coñecemento e interacción co 

mundo  
1-3 

Dixital  1-4 

Social e cidadá 1-2-3-4-7 

Cultural e artística 2-3-5-6 

Aprender a aprender 3-4-5-6 

Autonomía e iniciativa persoal 1-5 

Obxectivos  

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

Formar a autoimaxe de forma positiva coñecendo as posibilidades e limitacións a 

través da interacción con outras persoas desenvolvendo sentimentos de autoestima 

e acadando autonomía. 

Coñecer e representar o propio corpo, identificando as súas partes e funcións, 

descubrindo posibilidades de acción e de expresión, coordinando e controlando 

xestos e movementos. 

Identificar as características propias, as posibilidades e limitacións persoais. 

Favorecer a autoestima e o sentimento de competencia. 

Coñecer o seu corpo descubrindo as súas posibilidades perceptivas e motoras. 

Adquirir bos hábitos relacionados co coidado do noso medio. 

Desenvolver capacidades cognitivas básicas necesarias para a adquisición de 

aprendizaxes. 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO 

 

Coñecer o funcionamento básico do corpo 

Coñecer e valorar os fenómenos naturais que acontecen en outono. 



 

Observar e recoñecer animais e plantas, elementos e fenómenos da natureza. 

Favorecer actitudes de curiosidade, respecto e coidado do medio natural. 

Favorecer o sentimento de pertenza a un grupo social, as relacións interpersoais e o 

proceso de socialización. 

Observar e explorar os elementos do medio físico. 

 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 

Iniciarse no coñecemento dalgunhas das propiedades do texto escrito identificando 

algún dos medios de comunicación escrita, tarxetas, rótulos, etc. 

Progresar na súa motricidade fina mediante a realización de trazos. 

Desenvolver a capacidade creativa mediante a aprendizaxe de diferentes técnicas 

plásticas. 

Espertar a sensibilidade estética. 

Desenvolver a capacidade de percepción auditiva. 

Desenvolver capacidades vinculadas co canto, a interpretación e a creación. 

Favorecer o espertar da sensibilidade estética e musical. 

Aprender a utilizar o movemento corporal cunha intención expresiva. 

Contidos 

 

 

 

 

 

 

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

O corpo e a propia imaxe.  

 

 

O corpo: dun todo ás partes. 

Recoñecemos e controlamos os nosos 

sentimentos. 

Esquema corporal: a cabeza.  

Recoñecemento dos sentidos e a súas 

funcións. 

Identificación das necesidades básicas. 

Hábitos de comunicación. 

A escoita e a comunicación. 

O respecto polas demais persoas. 

Posibilidades motoras do corpo. 

Xogo e movemento Cooperación no xogo como ámbito de relación  

Adaptación postural ás situacións.  

Incremento do dominio persoal.  

Respecto ás normas de xogo  

Exploración das posibilidades perceptivas, 

motrices e expresivas propias e das demais 

persoas. 

Posibilidades motoras do corpo. 



 

 

Actividade cotiá Interese por participar en actividades cotiás 

resolvendo os conflitos sen violencia. 

Recoñecer a propia identidade e capacidades. 

Razoamento lóxico: secuencia temporal. 

Atención: semellanzas e diferenzas. 

Orde e recollida de materiais 

Coidado persoal e da saúde Hábitos de hixiene e saúde. 

Hábitos de seguridade 

Coidados respiratorios 

Roupa de chuvia e abrigo. 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO 

Medio físico: elementos, 

relacións e medida  

Observar e explorar os elementos do medio 

físico 

As cores: vermello, azul. 

As formas planas: identificación e trazado do 

círculo. 

Numeración:  1,  2 

Cuantificacións: moitos-poucos, un , algún, 

ningún 

Dimensións: grande-pequeno-mediano 

Texturas: seco-mollado, blando-duro 

Orientación: arriba-abaixo, dentro-fóra, entrar-

saír, cerca-lonxe 

Tempo: día-noite, mañá-tarde 

Clasificación por igualdade 

Seriación 1,2 

 

Achegamento á natureza  

 

Aproximarse ao coñecemento dos seres vivos  

Desenvolver actitudes de curiosidade. 

O outono. Froitos do outono. Olores do 

outono.As cores do outono. 

O inverno: o frío, a neve, a chuvia, o xeo.... 

Cultura e vida en sociedade A igualdade e a non violencia como base das 

relacións interpersoais. 

Identificar e localizar espazos e elementos 

propios do colexio. 

As familias. Diversidade de familias.  



 

O traballo doméstico e de coidados. 

 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Linguaxe verbal   

 

Identificación visual de imaxes e pictogramas 

Memorizar e relatar contos, poesías, rimas e 

adiviñas. 

Trazo recto horizontal e vertical, trazo recto 

horizontal de maior a menor, cruz 

Aproximación ao recoñecemento do seu nome. 

Trazo de grafías do seu nome 

 

Linguaxe artística Técnicas plásticas: recortar e pegar, colorear 

utilizando diferentes materiais,  

Obras pictóricas e escultóricas 

Cancións e audicións de música clásica e 

tradicional 

Expresamos co corpo. Linguaxe xestual. 

Linguaxe audiovisual Crebacabezas no ordenador  

Visonado en internet de elementos 

relacionados cos temas traballados 

Audicións e películas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

de avaliación 

 

 

 

 

 

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Mostra actitudes favorables á comunicación e relación coas demais persoas. 

Mostra interese por coñecer o seu propio corpo e as súas posibilidades motoras e 

expresivas. 

Participa e colabora na vida da aula respectando as normas. 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO 

Explora e identifica os obxectos e materias presentes no medio escolar, 

recoñecendo algunha das súas cualidades e atributos. 

Progresa na ordenación, clasificación e cuantificación de coleccións atendendo a 

distintos parámetros e usando unha linguaxe matemática correcta. 

Mostra interese e curiosidade pola natureza e o relacionado con ela. 
 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Manifesta un uso da lingua oral acorde á súa idade. 

Mostra interese no achegamento á lingua escrita. 

Explora diferentes técnicas plásticas. 

Interésase por explorar as posibilidades expresivas do corpo 

Participa e goza descubrindo as posibilidades da linguaxe musical.  

 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

 Observación directa de actitudes, destrezas e procedementos. 

 Boletín de avaliación Primeiro Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDO TRIMESTRE  

Saídas educativas por determinar dependendo dos proxectos traballados, da oferta 

cultural e lúdica da zona e das conmemoracións a realizar. 

A realización destas saídas estará suxeita á evolución da situación sanitaria actual: 

COVID-19 

 

Competencias 

básicas 

Comunicación lingüística 1-3-5-6-8-9 

Matemática  2-3-4-5 

Coñecemento e interacción co mundo  1-2-3 

Dixital  1-4-5 

Social e cidadá 1-2-3-4-5-7-8 

Cultural e artística 1-2-3-5-6 

Aprender a aprender 3-4-5-6-7-8 

Autonomía e iniciativa persoal 1-3-4-5 

Obxectivos  

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 

Desenvolver actitudes de sinceridade, compromiso e honestidade. 

Adquirir hábitos de esforzo e constancia. 

Aprender a gozar en ambientes festivos. 

Coñecer o seu corpo descubrindo as súas posibilidades motoras e expresivas. 

Progresar en iniciativa e autonomía adquirindo hábitos básicos de coidado do noso 

medio. 

Desenvolver capacidades cognitivas básicas necesarias para a adquisición de 

aprendizaxes. 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO 

 

Identificar fenómenos naturais relacionados co inverno. 

Espertar curiosidade e interese cara as actividades cívicas do contorno. 

Coñecer o significado da paz e valorar a vida e as relacións exentas de violencia 

Observar e explorar os elementos do medio físico. 

Coñecer algúns trazos culturais propios e participar en actividades festivas das 

festas do Entroido, Samaín, Nadal..... 



 

 

 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Achegarse ao texto escrito. Interpretar etiquetas. 

Achegarse á literatura infantil a partir de textos comprensibles. 

Progresar na súa motricidade fina mediante a realización de trazos curvos. 

Desenvolver a capacidade creativa mediante a aprendizaxe de diferentes técnicas 

plásticas. 

Espertar a sensibilidade estética. 

Desenvolver a capacidade de percepción auditiva. 

Desenvolver capacidades vinculadas co canto, a interpretación e a creación. 

Favorecer o espertar da sensibilidade estética e musical. 

Favorecer o xogo simbólico e a expresión dramática. 

Contidos 

 

 

 

 

 

 

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

O corpo e a propia imaxe.  

 

Adoptar referencias espacio-temporais 

en relación co propio corpo e o contorno. 

Recoñecemento das sensacións propias 

e externas. 

Autoestima e esforzo persoal. 

Posibilidades motoras do corpo. 

 

Xogo e movemento Cooperación no xogo como ámbito de 

relación  

Incremento do dominio persoal.  

Comprensión e aceptación das regras 

dos xogos fortalecendo vínculos 

afectivos.  

Orientación e coordinación básicas.  

Creatividade. 

Atención: semellanzas e diferentas 

Dominio das capacidades corporais: 

motoras, control de ton, equilibrio, 

respiración.  

 

Actividade cotiá Interese por participar en actividades 

cotiás resolvendo os conflitos sen 

violencia. 

Establecer relacións de afecto aceptando 



 

a diversidade e amosando actitude de 

colaboración. 

Respectar dereitos, atender ás normas. 

Hábitos de relación e socialización. 

Respectar dereitos, asumir 

responsabilidades, atender ás normas. 

Recoñecer a propia identidade e 

capacidades. 

Responsabilidade, compromiso e 

sinceridade. 

Esforzo e constancia para rematar o que 

se empeza. 

 

Coidado persoal e da saúde Posibilidades perceptivas do corpo. 

Sensación de frío.  

Comidas saudables do Entroido, do 

Nadal... 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO 

Medio físico: elementos, relacións 

e medida 

As cores verde e amarelo 

A representación de cantidades: os 

números 3 e 4. 

Identificación do cadrado e do triángulo 

Identificación de liña aberta-liña pechada 

Cuantificación: varios, nada, todo 

Dimensións: alto-baixo, gordo-delgado, 

pesado -lixeiro 

Texturas: frío-quente 

Orientación: enriba-debaixo, diante-

detrás-no medio, xunto-separado-arredor 

Tempo: agora, antes, despois 

Clasificacións por 2 propiedades 

Seriación por dous atributos 

 

Achegamento á natureza O inverno. 

Os parques de Fene. 

Xardíns e prazas.  



 

Cultura e vida en sociedade Os servizos públicos do barrio: correos, 

piscina, centro de saúde, museo, 

gardería, biblioteca, servizos sociais, 

radio Fene 

Os comercios: hipermercado, ... 

Valorar o traballo realizado nos fogares. 

O traballo das e dos artistas. 

Comprender que oficios e traballos 

poden ser realizados por mulleres e 

homes. 

 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Linguaxe verbal   

 

Lectura de obxectos. 

Contos, poesías, rimas e adiviñas. 

Grafomotricidade: trazos rectos oblicuos, 

aspa, almenas 

Grafías do seu nome, específicamente as 

vogais. 

Linguaxe artística Técnicas plásticas: recortar e pegar, 

colorear, realizar unha composición, 

estampar, ... 

Calidades dos sons fortes e suaves. 

Interpretación de ritmos. 

Obras pictóricas e escultóricas diversas 

Obras musicais clásicas e tradicionais. 

Expresamos co corpo. Linguaxe xestual. 

Linguaxe audiovisual Xuntar parellas no ordenador (os cadros 

e esculturas traballados, as fotos das 

nenas e nenos da clase) 

Busca en internet de elementos  

relacionados cos proxectos desenvoltos 

Criterios 

de avaliación 

 

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Esfórzase na realización das actividades. 

Gústalle traballar en equipo amosando actitudes de colaboración e socialización. 

Mostra un crecente coñecemento corporal e control motor. 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO 

Explora e identifica os obxectos e materias presentes no medio escolar, 



 

recoñecendo algunha das súas cualidades e atributos. 

Progresa na ordenación, clasificación e cuantificación de coleccións atendendo a 

distintos parámetros e usando unha linguaxe matemática correcta. 

Mostra interese e curiosidade pola natureza e o relacionado con ela. 

 
LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Manifesta un uso da lingua oral acorde á súa idade. 

Mostra interese no achegamento á lingua escrita. 

Explora diferentes técnicas plásticas. 

Interésase por explorar as posibilidades expresivas do corpo 

Participa e goza descubrindo as posibilidades da linguaxe musical.  

 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

 Observación directa de actitudes, destrezas e procedementos. 

 Boletín de avaliación Segundo Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERCEIRO TRIMESTRE  

Saídas educativas por determinar dependendo dos proxectos traballados, da oferta 
cultural e lúdica da zona e das conmemoracións a realizar. 

 

A realización destas saídas estará suxeita á evolución da situación sanitaria actual: 

COVID-19 

 

 

Competencias 

básicas 

Comunicación lingüística 1-2-3-4-5-6-8-9 

Matemática  1-2-3-4-5-6 

Coñecemento e interacción co mundo  1-2-3-4-5 

Dixital  1-2-3-4-5 

Social e cidadá 1-2-3-4-5-6-7-8-9 

Cultural e artística 1-2-3-4-5-6 

Aprender a aprender 1-2-3-4-5-6-7-8 

Autonomía e iniciativa persoal 1-2-3-4-5-6-7 

Obxectivos  

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Desenvolver actitudes responsables na toma de decisións. 

Favorecer a autoestima e o sentimento de competencia persoal. 

Coñecer o seu corpo descubrindo as súas posibilidades motoras. 

Adquirir bos hábitos de nutrición e saúde para o coidado do corpo. 

Adquirir hábitos favorables á convivencia social. 

Desenvolver capacidades cognitivas básicas necesarias para a adquisición de 

aprendizaxes. 

Favorecer hábitos de respecto e coidado do medio natural. 

Favorecer hábitos de respecto e precaución fronte a seres vivos. 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO 

Aproximarse ao coñecemento dos seres vivos 

Espertar actitudes de curiosidade en relación coa natureza. 

Aproximarse ao coñecemento de grupos sociais diferentes aos nosos 

Contribuír ao desenvolvemento do benestar social das persoas. 

Observar e explorar os elementos do medio físico 

Valorar os cambios producidos co paso do tempo. 

 



 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Utilizar a lingua oral en usos e formas cada vez máis convencionais e complexas. 

Progresar na súa motricidade fina mediante a realización de trazos curvos. 

Manipular diversos materiais, texturas, obxectos e instrumentos. 

Espertar a sensibilidade estética. 

Desenvolver a capacidade de percepción auditiva. 

Desenvolver capacidades vinculadas co canto, a interpretación e a creación. 

Descubrir as posibilidades expresivas do corpo. 

Identificar sentimentos e emocións. 

Explorar para coñecer os gustos e preferencias persoais. 

Achegarse ao texto escrito: recoñecemento das letras do seu nome 

Achegarse á literatura infantil, a partir de textos comprensibles. 

Aprender a utilizar o movemento corporal cunha intención expresiva. 

Contidos 

 

 

 

 

 

 

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

O corpo e a propia imaxe 

 

Aceptación da propia imaxe. 

Autonomía, autoestima e 

responsabilidade  

Expresamos artisticamente sentimentos 

e emocións. 

Expresamos gustos e preferencias 

Verbalización de emocións, sentimentos, 

vivencias…propias e alleas.  

Xogo e movemento Adaptación postural ás situacións.  

Incremento do dominio persoal.  

Coordinación de habilidades finas e 

grosas.  

Dominio das capacidades corporais: 

motoras, control de ton, equilibrio, 

respiración.  

Orientación e coordinación básicas.  

Potenciar a capacidad motora, de 

coordinación e orientación espacial.  

Exploración das posibilidades 

perceptivas, motrices e expresivas 

propias e das demais persoas. 

Posibilidades motoras do corpo. 

Organización espacial. 

Actividade cotiá Interese por participar en actividades 



 

cotiás resolvendo os conflitos sen 

violencia. 

Adquirir hábitos de esforzo, constancia, 

atención, organización e iniciativa. 

Respectar dereitos, asumir 

responsabilidades, atender ás normas. 

Recoñecer a propia identidade e 

capacidades. 

Habitos de colaboración e participación. 

Orde e coidado dos materiais. 

Planificar a resolución de tarefas. 

Razoamento lóxico. 

Hábitos elementais de organización. 

Coidado persoal e da saúde Hábitos elementais de seguridade. 

Hábitos saudables. 

Identificar situacións de perigo na vida 

cotiá. 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO 

Medio físico: elementos, relacións 

e medida 

Os corpos xeométricos elementais: o 

triángulo. 

As cores laranxa e marrón 

Identificación de liña aberta e pechada 

Cuantificación de enteiro - metade 

Dimensións: longo-curto, cheo-baleiro, 

ancho-estreito 

O número 5 

Texturas: áspero-suave, liso-rugoso 

Orientación: a un lado, ao outro; subir, 

baixar, aberto, pechado 

Ordinais: 1º, 2º, 3º, último 

Tempo: antes-despois, pouco tempo-

moito tempo, agora, día, noite, tarde, 

mañá 

Calsificación por 2 propiedades 

Seriación de 3 atributos 

Achegamento á natureza A primavera. 

Tipos de flores. 

Tipos de árbores. 

As plantas autóctonas. 



 

Os libros galegos sobre a natureza. 

Recoñecemento do valor do traballo e 

respecto pola diversidade destes. 

.Respecto polo medio natural dos 

animais  

Produtos da horta. 

Coidado das plantas 

Respecto polo medio natural. 

Coidado da Terra como a nosa casa 

global. 

Cultura e vida en sociedade A primavera. 

Actividades de ocio, descanso e 

diversión 

O libro: os seus elementos  

 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Linguaxe verbal   

 

Palabras que riman. 

Lectura de frases con apoio de 

pictogramas. 

Contos, poesías, rimas e adiviñas. 

Grafomotricidade: serra, lazos  

Recoñecemento das grafías do seu 

nome. 

Palabras longas e curtas. 

Contos, poesías, rimas e adiviñanzas. 

Linguaxe artística Técnicas plásticas: picar, colorear, 

modelar plastilina e colaxe de cores. 

Obras artísticas 

Cancións e Audicións 

Expresamos co corpo. Linguaxe xestual. 

Linguaxe audiovisual Crebacabezas no ordenador. 

Xuntar imaxes no ordenador. 

Criterios 

de avaliación 

 

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Mostra suficiente autonomía na realización de actividades diarias. 

Gústalle asumir responsabilidades. 

Respecta as normas establecidas e os hábitos favorables á convivencia social. 

Expresa sentimentos e emocións. 



 

Progresa no coñecemento do corpo e no seu domino e control corporal. 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO 

Explora e identifica os obxectos e materias presentes no medio escolar, 

recoñecendo algunha das súas cualidades e atributos. 

Progresa na ordenación, clasificación e cuantificación de coleccións atendendo a 

distintos parámetros e usando unha linguaxe matemática correcta. 

Mostra interese e curiosidade pola natureza e o relacionado con ela. 
 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Manifesta un uso da lingua oral acorde á súa idade. 

Mostra interese no achegamento á lingua escrita. 

Explora diferentes técnicas plásticas. 

Interésase por explorar as posibilidades expresivas do corpo 

Participa e goza descubrindo as posibilidades da linguaxe musical.  

 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

 Observación directa de actitudes, destrezas e procedementos. 

 Boletín de avaliación Terceiro Trimestre 
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PRIMEIRO TRIMESTRE 

Saídas educativas previstas: visita ó contorno en outono e inverno. A maiores, poderemos 

realizar algunha máis, que dependerán das posibles saídas culturais que se oferten, dos 

proxectos traballados e das conmemoracións a celebrar.  

Ao longo deste curso as saídas dependerá de como evolucione a situación referida á 

COVID-19. 

Competencias 

básicas 

Comunicación lingüística 1-3-5-8 

Matemática 3 

Coñecemento e interacción co 

mundo 
1-3 

Dixital 1-4 

Social e cidadá 1-2-4-7 

Cultural e artística 2-3-5-6 

Aprender a aprender 3-4-5-6 

Autonomía e iniciativa persoal 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obxectivos 

 
AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 
Regular e controlar o comportamento. 

Favorecer as relacións sociais. 

Coñecer o seu corpo descubrindo as súas posibilidades. 

Adquirir bos hábitos de hixiene e saúde para o coidado do corpo, e comportamentos 

para previr accidentes. 

Adquirir bos hábitos de comunicación coas demais persoas. 

Desenvolver capacidades cognitivas básicas necesarias para a adquisición de 

aprendizaxes. 

Formar a autoimaxe de forma positiva coñecendo as posibilidades e limitacións a 

través da interacción con outras persoas desenvolvendo sentimentos de autoestima 

e acadando autonomía. 

Coñecer e representar o propio corpo, identificando as súas partes e funcións, 

descubrindo posibilidades de acción e de expresión, coordinando e controlando 

xestos e movementos. 

Identificar as características propias, as posibilidades e limitacións persoais. 

Favorecer a autoestima e o sentimento de competencia. 

Coñecer o seu corpo descubrindo as súas posibilidades perceptivas e motoras. 
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 Adquirir bos hábitos relacionados co coidado do noso medio. 

Progresar en iniciativa e autonomía para resolver situacións da vida cotiá. 

Regular e controlar as emocións e sentimentos propios. 

Aprender a relacionarse cos e coas demais e a gozar en ambientes festivos. 

Adquirir bos hábitos de nutrición e saúde que contribúan a coidar o corpo. 

Desenvolver habilidades para a interacción e o establecemento de relacións 

afectivas. 

Aprender a solucionar conflitos por medio do diálogo. 

Recoñecer os gustos, preferencias e intereses propios. 

Respectar e valorar a achega dos e das demais nas tarefas de grupo. 

Coñecer o seu corpo descubrindo as súas posibilidades perceptivas e motoras. 

Adquirir bos hábitos de saúde para o coidado do corpo. 

Adquirir bos hábitos de interrelación e comunicación coas demais persoas. 

Desenvolver capacidades cognitivas básicas necesarias para a adquisición de 

aprendizaxes. 

 
COÑECEMENTO DO MEDIO 

 
Aproximarse ao coñecemento dos seres vivos 

Desenvolver actitudes de curiosidade. 

Favorecer o sentimento de pertenza ao grupo social (a clase, o colexio). 

Contribuír ao desenvolvemento das relacións interpersoais e o proceso de 

socialización.. 

Identificar e localizar espazos e elementos propios do colexio. 

Observar e explorar os elementos do medio físico 

Coñecer e valorar os fenómenos naturais que acontecen en outono e do inverno. 

Observar e recoñecer animais e plantas, elementos e fenómenos da natureza. 

Favorecer actitudes de curiosidade, respecto e coidado do medio natural. 

Favorecer o sentimento de pertenza a un grupo social 

Observar e explorar os elementos do medio físico. 

Valorar a familia como primeiro grupo social de pertenza. 

Iniciarse nos valores democráticos. 

Coñecer algúns trazos culturais propios e participar en actividades e celebración 

típicas do Magosto, Samaín, Nadal... 

Identificar e localizar espazos e obxectos propios dunha casa. 

Valorar o traballo doméstico e de coidados. 

Identificar fenómenos naturais relacionados co inverno. 

Coñecer os servizos que existen no barrio. 
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 Espertar curiosidade e interese cara as actividades cívicas e comerciais do barrio. 

Valorar as oportunidades que brindan os centros de uso público da zona. 

Coñecer o significado da paz e valorar a vida e as relacións exentas de violencia 

Observar e explorar os elementos do medio físico 

 
LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 
Utilizar a lingua oral en usos e formas cada vez máis convencionais e complexas. 

Achegarse á literatura infantil, a partir de textos comprensibles. 

Espertar a sensibilidade estética. 

Desenvolver a capacidade de percepción auditiva. 

Desenvolver capacidades vinculadas co canto, a interpretación e a creación. 

Favorecer o espertar da sensibilidade estética e musical. 

Aprender a utilizar o movemento corporal cunha intención expresiva. 

Iniciarse no coñecemento dalgunhas das propiedades do texto escrito identificando 

algún dos medios de comunicación escrita, tarxetas, rótulos, etc. 

Desenvolver a competencia lectora. 

Desenvolver a capacidade creativa mediante a aprendizaxe de diferentes técnicas 

plásticas. 

Descubrir as posibilidades expresivas do corpo. 
Utilizar a lingua oral en usos e formas cada vez máis convencionais e complexas. 

Progresar na súa motricidade fina mediante a realización de trazos rectos e curvos. 

Desenvolver a capacidade creativa mediante a aprendizaxe de diferentes técnicas 

plásticas. 

Utilizar a lingua oral en usos e formas cada vez máis convencionais e complexas. 

Achegarse á literatura infantil, a partir de textos comprensibles. 

Progresar na súa motricidade fina mediante a realización de trazos rectos e curvos. 

Manipular diversos materiais, texturas, obxectos e instrumentos. 

Espertar a sensibilidade estética. 

Desenvolver a capacidade de percepción auditiva. 

Desenvolver capacidades vinculadas co canto, a interpretación e a creación. 

Favorecer o espertar da sensibilidade estética. 

Aprender a utilizar o movemento corporal cunha intención comunicativa e creativa. 

Contidos  
AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 
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O corpo e a propia imaxe. 

Exploración do corpo e toma de conciencia do 

esquema corporal. 

Identificación das necesidades básicas. 

A escoita e a comunicación. 

O respecto polas demais persoas. 

Posibilidades motoras do corpo. 

O corpo: dun todo ás partes. 

Recoñecemos e controlamos os nosos 

sentimentos. 

Esquema corporal: a cabeza. 

Funcionamento do corpo. 

Recoñecemento dos sentidos e a súas 

funcións. 

Aceptación das diferenzas interpersoais. 

Observación dos cambios das persoas ao 

longo do tempo. 

Iniciativa e autonomía para resolver 

problemas. 

Hábitos de relación e comunicación. 
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Xogo e movemento 

Cooperación no xogo como ámbito de relación 

Adaptación postural ás situacións. 

Incremento do dominio persoal. 

Pensar antes de actuar. 

Contro da a impulsividade. 

Respecto ás normas de xogo 

Cooperación no xogo como ámbito de relación 

Comprensión e aceptación das regras dos 

xogos fortalecendo vínculos afectivos. 

Orientación e coordinación básicas. 

Potenciar a capacidad motora, de 

coordinación e orientación espacial. 

Exploración das posibilidades perceptivas, 

motrices e expresivas propias e das demais 

persoas. 

Posibilidades motoras do corpo. 

Potenciar o xogo como parte de todas as 

culturas. 

Exploración das posibilidades perceptivas, 

motrices e expresivas propias e das demais 

persoas. 

Organización espacial. 

Memoria e atención. 

Cooperación no xogo como ámbito de relación 

Adaptación postural ás situacións. 

Incremento do dominio persoal. 

Comprensión e aceptación das regras dos 

xogos fortalecendo vínculos afectivos. 

Potenciar o xogo como parte de todas as 

culturas. 

Coordinación de habilidades finas e grosas. 

Dominio das capacidades corporais: motoras, 

control de ton, equilibrio, respiración. 

Orientación e coordinación básicas. 

Creatividade. 

Atención: semellanzas e diferentas 
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Actividade cotiá 

Interese por participar en actividades cotiás 

resolvendo os conflitos sen violencia. 

Adquirir hábitos de esforzo, constancia, 

atención, organización e iniciativa. 

Respectar dereitos, asumir responsabilidades, 

atender ás normas. 

Recoñecer a propia identidade e capacidades. 

Razoamento lóxico: secuencia temporal. 

Atención: semellanzas e diferenzas. 

Orde e recollida de materiais 

Regulación do comportamento, satisfacción 

pola realización de tarefas e conciencia a 

autocompetencia. 

Establecer relacións de afecto aceptando a 

diversidade e amosando actitude de 

colaboración. 

Hábitos de orde. 

Atención. 

Organización espacial. 

Planificar a resolución de tarefas. 

Valorar o traballo ben feito prestando e 

solicitando axuda. 

Respectar dereitos, asumir responsabilidades, 

atender ás normas. 

Aprendemos a esperar. 

Participación en actividades sociais e 

culturais. 

Coidado persoal e da saúde Hábitos de hixiene e saúde. 

 Hábitos de seguridade 

 Roupa de chuvia. 

 Coidados respiratorios. 

 Roupa de abrigo. 

 Hábitos saudables de alimentación. 

 Os afectos como parte integral da saúde e o 

 benestar. 

 Posibilidades perceptivas do corpo. 

 Sensación de frío. 

 
COÑECEMENTO DO MEDIO 
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 Medio físico: elementos, 

relacións e medida 

Observar e explorar os elementos do medio 

físico. 

As cores primarias. 

As formas planas: círculo,cadrado, rectángulo, 

triángulo. 

As posicións: no medio de, entre. 

As medidas de tamaño: gordo-delgado, 

ancho-estreito. 

A estimación dunha secuencia temporal: 

antes, agora, despois. 

A utilización de instrumentos de medida 

naturais: palmos e pés. 

As cuantificación de coleccións de ata seis 

elementos. 

A comparación cuantitativa de coleccións. 

Mestura de cores, a cor laranxa e a cor morada. 

Liñas rectas e curvas. 

Comparación de alturas. Instrumentos de 

medida. 

A ordenación de coleccións de menor a maior 

cantidade. 

A posición e o desprazamento dos obxectos: 

arredor. 

A cuantificación de coleccións de ata seis 

elementos. 

O descubrimento dos olores. 

Simetría e elementos simétricos. 

Onte, hoxe, mañá. O calendario. Os meses, 

as semanas, os días. Antes-despois. 

A posición central dos obxectos. 

A localización da posición de no centro. 

Achegamento á natureza Aproximarse ao coñecemento dos seres vivos 

Desenvolver actitudes de curiosidade. 

O outono. Fenómenos atmosféricos. 

Froitos do outono. 

Olores do outono. 

As cores do outono. 

Influenza do clima no corpo humano. 
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  O inverno. Fenómenos atmosféricos: o frío, a 

neve, o xeo. 

Cultura e vida en sociedade Profesións e deportes, igualdade de 

 desempeño de ambolos dous sexos. 

 A igualdade e a non violencia como base das 

 relacións interpersoais. 

 Identificar e localizar espazos e elementos 

 propios do colexio. 

 A colleita e os traballos agrícolas no outono. 

 A cooperación en grupo. 

 As familias. Diversidade de familias. 

 Persoas que compoñen a familia. A 

 convivencia. 

 A casa e o uso e coidado das súas 

 dependencias. 

 A colaboración na casa. 

 O traballo doméstico e de coidados. O día 

 internacional contra a violencia de xénero. 

 O día da Constitución. As votacións. 

 A autonomía de Galicia. 

 Os dereitos humanos. 

 
LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Linguaxe verbal Identificación visual de palabras 

 Memorizar e relatar contos, poesías, rimas e 

 adiviñas. 

 Grafomotricidade: trazos en cruz, aspa, 

 angular, cadrado, inclinados continuos e 

 triángulo. 

 Grafismos do seu nome e iniciais dos nomes 

 das e dos compeñeiros. 

 As vogais. 

 Grafomotricidade: trazo circular, en espiral e 

 círculos concéntricos. 

Linguaxe artística Técnicas plásticas: recortar e pegar, colorear 

 utilizando diferentes materiais, realizar 

 mesturas de cores, utilizar o puntillismo, 

 realización da colaxe, picar seguindo liñas 

 descontinuas, picar seguindo liñas rectas e 

 curvas, picar e desprender, recortar e pegar 
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  teas, colorear utilizando diferentes materiais, 

construír un obxecto en tres dimensións, 

estampar elementos vexetais. 

Obras pictóricas e escultóricas 

Obras musicais clásicas e tradicionais 

Expresamos co corpo. Linguaxe xestual. 

Técnicas plásticas: 

Linguaxe audiovisual Crebacabezas no ordenador. 

Busca en internet de elementos relacionados 

cos intereses persoais e grupais. 

Audicións 

Xuntar parellas no ordenador 
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Criterios 

de avaliación 

 
COÑECEMENTO DE SÍ MESMO/A E AUTONOMÍA PERSOAL 

Mostra actitudes favorables á comunicación e relación coas demais 

persoas.  

Mostra interese pola escola e o emprego dos materiais e espazos 

existentes.  

Mostra interese por coñecer e coidar o seu propio corpo e explorar as súas 
posibilidades motoras e expresivas. 

 
 

COÑECEMENTO DO MEDIO 

Explora e identifica os obxectos e materias presentes no medio escolar, sabe as 

súas funcións, características e usos cotiáns. 

Recoñece obxectos e situacións cotiás como base para a aprendizaxe da 

matemática e emprega unha linguaxe axeitada. 

Mostra interese e curiosidade pola natureza e o relacionado con ela. 
 

 

 
LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Mostra interese no seu achegamento á lingua escrita e 

oral.  

Escoita e comprende relatos emitidos por outras persoas. 

Mostra interese por explorar as diferentes técnicas plásticas. 

Participa e goza descubrindo as posibilidades da linguaxe musical.  

Mostra interese por explorar as posibilidades expresivas do corpo. 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

 Observación directa de actitudes, destrezas e procedementos. 

 Boletín de avaliación Primeiro trimestre 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

As saídas dependerán da oferta cultural e lúdica da zona, das conmemoracións a 

realizar  e dos proxectos traballados. 

Ao longo deste curso as saídas dependerá de como evolucione a situación referida á 

COVID-19. 

Competencias 

básicas 

Counicación lingüística 1-2-3-4-5-6-8-9 

Matemática 1-2-3-4-5 

Coñecemento e interacción co mundo 1-2-3-4 

Dixital 1-2-4-5 

Social e cidadá 1-2-3-4-5-7-8 

Cultural e artística 1-2-3-5-6 

Aprender a aprender 3-4-5-6-7-8 

Autonomía e iniciativa persoal 1-3-4-5 

Obxectivos  
AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Identificarse como unha persoa diferenciada das demais, coas súas características 

propias. 

Aceptarse e valorarse. 

Explorar e recoñecer o seu propio corpo. 

Descubrir as posibilidades motoras do seu propio corpo. 

Desenvolver capacidades cognitivas básicas necesarias para a adquisición de 

aprendizaxes. 

Favorecer actitude de curiosidade e respecto ante todos os traballos. 

 
COÑECEMENTO DO MEDIO 

 
Identificar oficios remunerados e traballos non remunerados. 

Valorar o traballo realizado nos fogares. 

Coñecer os oficios e traballos desenvolvidos polas persoas da súa familia. 
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 Coñecer os oficios básicos das persoas que traballan en entidades públicas e 

privadas de Fene. 

O traballo das e dos artistas. 

O periodismo. 

Comprender que oficios e traballos poden ser realizados por mulleres e homes. 

Observar e explorar os elementos do medio físico 

 
LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Utilizar a lingua oral en usos e formas cada vez máis convencionais e complexas. 

Achegarse á literatura infantil a partir de textos comprensibles. 

Recoñecer o periódico como un medio de comunicación e expresión. 

Progresar na súa motricidade fina mediante a realización de trazos curvos. 

Desenvolver a capacidade creativa do neno mediante a aprendizaxe de diferentes 

técnicas plásticas. 

Espertar a sensibilidade estética. 

Adquirir as habilidades e destrezas que permitan a interpretación e a produción de 

ritmos. 

Desenvolver capacidades vinculadas co canto, a interpretación e a creación. 

Favorecer o espertar da sensibilidade estética e musical. 

Descubrir as posibilidades expresivas do corpo. 

 

 

 

 
 

Contidos 

 
AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

O corpo e a propia imaxe.  

Confianza nas capacidades. 

Coñecemento das características 

propias e diferenciación cos demais. 

Identificar sentimentos e emocións. 

Representación dun esquema corporal 

completo. 

Xogo e movemento Adaptación postural ás situacións. 

Incremento do dominio persoal. 

Comprensión e aceptación das regras 

dos xogos fortalecendo vínculos 

afectivos. 
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  Potenciar o xogo como parte de todas 

as culturas. 

Coordinación de habilidades finas e 

grosas. 

Dominio das capacidades corporais: 

motoras, control de ton, equilibrio, 

respiración. 

Orientación e coordinación básicas. 

Potenciar a capacidad motora, de 

coordinación e orientación espacial. 

Exploración das posibilidades 

perceptivas, motrices e expresivas 

propias e das demais persoas. 

Posibilidades motoras do corpo. 

Atención. 

Percepción visual. 

Actividade cotiá Regulación do comportamento, 

satisfacción pola realización de tarefas e 

conciencia a autocompetencia. 

Interese por participar en actividades 

cotiás resolvendo os conflitos sen 

violencia. 

Establecer relacións de afecto 

aceptando a diversidade e amosando 

actitude de colaboración. 

Adquirir hábitos de esforzo, constancia, 

atención, organización e iniciativa. 

Planificar a resolución de tarefas. 

Respectar dereitos, asumir 

responsabilidades, atender ás normas. 

Recoñecer a propia identidade e 

capacidades. 

Habitos de colaboración e participación. 

Orde e coidado dos materiais. 

Coidado persoal e da saúde Hábitos elementais de seguridade. 

Medidas de seguridade nos diversos 

traballos. 

Accidentes laborais e escolares. 
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COÑECEMENTO DO MEDIO 

Medio físico: elementos, relacións As tonalidades clara e escura das cores. 

e medida As formas planas: rombo e óvalo. 

 As texturas lisas e rugosas. 

 As nocións topolóxicas básicas: exterior- 

 interior. 

 A medida do tempo: mañá, tarde, noite. 

 A cuantificación de coleccións de ata 

 sete elementos. 

 Iniaciación ás operacións de sumar e 

 restar. 

 A mestura de cores. 

 A representación de cantidades: ata 

 número 7. 

Achegamento á natureza Traballos non contaminantes, traballos 

 nos que se elaboran produtos 

 ecolóxicos, traballos onde se recicla e 

 se reutiliza. 

Cultura e vida en sociedade Traballos, oficios, instrumentos, 

 uniformes… 

 Traballos básicos para a vida, o traballo 

 da casa. 

 Mulleres en profesións tradicionalmente 

 masculinas. 

 A prensa e o periodismo. 

 Consumo responsable: etiquetas dos 

 produtos que mercamos 

 
LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Linguaxe verbal Lectura de frases con apoio de 

 pictogramas. 

 Contos, poesías, rimas e adiviñas. 

 Grafomotricidade: bucles. 

 Grafismos do seu nome, 

 específicamente as consoantes. 

 Recoñece as iniciais dos nomes das 

 súas compañeiras e compañeiros 
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 Linguaxe artística Técnicas plásticas: picar, recortar, 

pegar, facer boliñas de papel, colorear 

con diferentes materiais, realizar unha 

colaxe, estampar mazás partidas, 

construír un obxecto, facer unha 

composición plásticas. 

Obras artísticas 

Interpretación de ritmos: ritmos rápidos 

e lentos. 

Cancións e audicións. 

Obras musicais clásicas e tradicionais 

Expresamos co corpo. Linguaxe xestual. 

Linguaxe audiovisual Crebacabezas no ordenador. 

Xuntar palabras con imaxes no 

ordenador (oficios, utensilios, traballos 

das nosas familias coas súas fotos…) 

Escribir números, letras, palabras na 

pantalla dixital 

Criterios 

de avaliación 

 
AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Mostra cada vez un un maior autocoñecemento e maior seguridad; mostrando 
actitudes de respecto e tolerancia cara ás persoas que conviven na escola. 

Adopta actitudes e comportamentos de prevención nas situacións en que se 

require. 

Mostra un crecente desenvolvemento das destrezas motoras e de cooperación e 

colaboración. 

 
COÑECEMENTO DO MEDIO 

Explora e identifica os obxectos e materias presentes no medio escolar, sabe as 

súas funcións, características e usos cotiáns. 

Recoñece obxectos e situacións cotiás como base para a aprendizaxe da 

matemática e emprega unha linguaxe axeitada. 

Mostra interese e curiosidade pola natureza e o relacionado con ela. 
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LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Mostra interese no seu achegamento á lingua escrita e 

oral.  

Escoita e comprende relatos emitidos por outras persoas. 

Mostra interese por explorar as diferentes técnicas plásticas. 

Participa e goza descubrindo as posibilidades da linguaxe musical.  

Mostra interese por explorar as posibilidades expresivas do corpo. 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

 Observación directa de actitudes, destrezas e procedementos. 

 Boletín de avaliación do Segundo Trimestre. 
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TERCEIRO TRIMESTRE 

Excursión de fin de curso e outras saídas educativas por determinar dependendo dos 
proxectos traballados, da oferta cultural e lúdica da zona e das conmemoracións a 
realizar. 

Ao longo deste curso as saídas dependerá de como evolucione a situación referida á 
COVID-19. 
Competencias 

básicas 

Counicación lingüística 1-2-3-4-5-6-7-8-9 

Matemática 1-2-3-4-5-6 

Coñecemento e interacción co mundo 1-2-3-4-5 

Dixital 1-2-3-4-5 

Social e cidadá 1-2-3-4-5-6-7-8-9 

Cultural e artística 1-2-3-4-5-6 

Aprender a aprender 1-2-3-4-5-6-7-8 

Autonomía e iniciativa persoal 1-2-3-4-5-6-7 

Obxectivos  
COÑECEMENTO DE SÍ MESMO/A E AUTONOMÍA 

PERSOAL 
Formar a autoimaxe de forma positiva coñecendo as posibilidades e limitacións. 

Coñecer e representar o propio corpo. 

Coordinar xestos e movementos. 

Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades e preferencias, e 

respectar os alleos. 

Aceptar as frustracións e superar as dificultades solicitando axuda. 

Respectar ás demais persoas. 

Comprender o significado do principio de igualdade entre mulleres e homes. 

Adquirir hábitos de orde e constancia. 
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 COÑECEMENTO DO MEDIO 

Valorar a relación entre o medio natural e os seres humanos. 

Recoñecer as características propias da estación de verán.  

Aproximarse ao coñecemento de alimentos e as súas características. 

Coñecer a necesidade de alimantación dos seres humanos. 

Valorar a importancia da auga como recurso natural e vital para a vida. 

Espertar curiosidade e interese polo texto escrito. 

Observar e explorar os elementos do medio físico 

 
LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Achegarse ao texto escrito: o verso, a rima, tipos de escritura. 

Achegarse á literatura infantil, a partir de textos comprensibles. 

Progresar na súa motricidade fina mediante a realización de grafismos de 

preescritura. 

Desenvolver a capacidade creativa do neno mediante a aprendizaxe de diferentes 

técnicas plásticas. 

Espertar a sensibilidade estética. 

Desenvolver a capacidade perceptiva-auditiva. 

Desenvolver capacidades vinculadas co canto, a interpretación e a creación. 

Favorecer o espertar da sensibilidade estética e musical. 

Aprender a utilizar o movemento corporal cunha intención expresiva. 

Favorecer o xogo simbólico e a expresión dramática. 

 

 

 

 

 

 

 

Contidos 

 
AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

O corpo e a propia imaxe. Aceptación propia desde o coñecemento 

das posibilidades e limitacións. 

Desenvolvemento da identidade sexual 

e da actitude crítica ante as mensaxes 

estereotipadas 

Autonomía, autoestima e 

responsabilidade 

Expresamos artisticamente sentimentos 

e emocións. 

Expresamos gustos e preferencias. 

Órganos internos: o estómago. 
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 Xogo e movemento Adaptación postural ás situacións. 

Incremento do dominio persoal. 

Comprensión e aceptación das regras 

dos xogos fortalecendo vínculos 

afectivos. 

Potenciar o xogo como parte de todas 
as culturas. 

Coordinación de habilidades finas e 

grosas. 

Dominio das capacidades corporais: 

motoras, control de ton, equilibrio, 

respiración. 

Orientación e coordinación básicas. 

Potenciar a capacidad motora, de 

coordinación e orientación espacial. 

Exploración das posibilidades 

perceptivas, motrices e expresivas 

propias e das demais persoas. 

Posibilidades motoras do corpo. 

Organización espacial. 

Percepción visual. 

Atención 

Actividade cotiá Interese por participar en actividades 

cotiás resolvendo os conflitos sen 

violencia. 

Adquirir hábitos de esforzo, constancia, 

atención, organización e iniciativa. 

Planificar a resolución de tarefas. 

Valorar o traballo ben feito prestando e 

solicitando axuda. 

Respectar dereitos, asumir 

responsabilidades, atender ás normas. 

Recoñecer a propia identidade e 

capacidades. 

Imaxinación e creatividade para 

expresar artisticamente sentimentos 

positivos. 

Habitos de colaboración e participación. 

Razoamento lóxico. 

Orde e coidado dos materiais. 

Hábitos elementais de organización. 
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 Coidado persoal e da saúde Hábitos elementais de saúde: 

protexerse do sol e da calor. 

Beber auga. 

Hábitos saudables de alimentación. 

Roupa de verán. 

Utilización responsable da auga. 

 
COÑECEMENTO DO MEDIO 

Medio físico: elementos, relacións Corpos xeométrico: esfera e cilindro. 

e medida Estacións do ano. 

 A linguaxe matemática. 

 As direccións dereita e esquerda. 

 A localización de esquinas e lados. 

 As medidas de capacidade: cheo, 

 baleiro, case cheo, case baleiro. 

 A medida estimada do tempo: moito 

 anaco, pouco anaco. 

 A serie numérica ata o 10 

 A ordenación e a numeración ordinal ata 

 o número 5. 

 A representación de cantidades. 

 A comprensión do número 0. 

 As operacións de sumar e restar. 

 Os sabores doce, salgado e ácido. 

 De fronte, de lado, de costas. 

 Concepto de dobre. 

Achegamento á natureza Alimentos vexetais: frutas, verduras, 

 legumes. 

 Coidado das plantas 

 Respecto polo medio natural. 

Cultura e vida en sociedade O texto escrito como medio de 

 comunicación. 

 O verán 

 O coidado do medio ambiente. 

 Alimentos: pirámide alimentaria. 

 Elaboración de comidas sinxelas. 

  



21 
 

 LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 Linguaxe verbal O verso, a rima. Palabras que riman. 

Contos, poesías, rimas e adiviñanzas. 

Grafomotricidade: liñas onduladas. 

Organización espacial en cuadrícula. 

Simetría 

Grafismos recoñecemento do 

abecedario. 

Trazo das vogais e das consoantes do 

seu nome. 

Linguaxe artística Técnicas plásticas: picar, recortar, 

pegar, colorear, realizar unha colaxe, 

ilustrar un poema, aplicar manchas para 

xerar formas. 

Obras musicais clásicas e 

tradicionais Obras artísticas 

Expresamos co corpo. Linguaxe xestual. 

Linguaxe audiovisual Crebacabezas no ordenador. 

Xuntar palabras con imaxes no 

ordenador. 

Buscamos alimentos en internet. 

Xuntamos imaxes iguais: alimentos 

sólidos, alimentos líquidos. 

Agrupamos segundo características 

alimentos tras a súa busca en internet. 

Escribir números, letras, palabras na 

pantalla dixital. 

Criterios 

de avaliación 

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

Mostra cada vez un un maior autocoñecemento e maior seguridad; mostrando 
actitudes de respecto e tolerancia cara ás persoas que conviven na escola. 

Adopta actitudes e comportamentos de prevención nas situacións en que se 

require. 

Mostra un crecente desenvolvemento das destrezas motoras e de cooperación e 

colaboración. 

 
COÑECEMENTO DO MEDIO 

Explora e identifica os obxectos e materias presentes no medio escolar, sabe as 

súas funcións, características e usos cotiáns. 
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Recoñece obxectos e situacións cotiás como base para a aprendizaxe da 

matemática e emprega unha linguaxe axeitada. 

Mostra interese e curiosidade pola natureza e o relacionado con ela. 

 
LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Mostra interese no seu achegamento á lingua escrita e 

oral.  

Escoita e comprende relatos emitidos por outras persoas. 

Mostra interese por explorar as diferentes técnicas plásticas. 

Participa e goza descubrindo as posibilidades da linguaxe musical.  

Mostra interese por explorar as posibilidades expresivas do corpo. 

Procedementos e 
instrumentos de 
avaliación 

 Observación directa de actitudes, destrezas e procedementos. 

 Boletín de avaliación do Terceiro Trimestre. 

 Informe final de ciclo. 

 
 
 
 
 
 


